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ПЕНЗИЈЕ И ДАЉЕ
– РЕДОВНЕ

Председник Партије уједињених пензионера
Србије, потпредседник Владе и министар рада,
запошљавања и социјалне политике др Јован
Кркобабић, изјавио је „да ће пензије бити исплаћиване докле год Србија постоји“. Пензионерима
је поручио да не брину, јер су пензије економска,
а не социјална категорија, што се не може мењати
на други начин осим променом закона.
Спекулације у јавности да новца за пензија
нема, да ће оне бити замрзнуте или смањене,
изазивале су данима стрепњу и незадовољство
грађана, без потребе, наглашава Кркобабић и додаје да новца за пензије
има довољно и да ће исплата пензија и убудуће бити редовна. Уз то, истиче
да су пензије као и плате у јавном сектору у октобру повећане за 2 % и да
ће у априлу следеће године ,такође, бити повећане за још 2 %. Након тога,
како каже Кркобабић, њихов раст биће настављен у складу са фискалним
правилима и реалним финансијским могућностима. ПУПС је, за више од пола
милиона најугроженијих пензионера у Србији, чија су месечна примања испод
15.000 динара, обезбедио посебну помоћ од 16.000 динара годишње, подсећа
председник наше Партије. Прва рата те тринаесте пензије исплаћена је у
септембру, а друга рата ће бити обезбеђена пред Нову годину. Саопштио је да
је планирано и да сви пензионери у Србији који су на граници егзистенције,
ову врсту помоћи могу очекивати и у наредној години.
Обраћајући се пензионерима широм Србије рекао је: „Честитам вам што
ову тешку економску кризу преживљавате достојанствено и што не чините
никакве поремећаје у друштву и што издржавате стоички. То ћемо сви заједно
чинити и надаље, како би наша земља што пре изашла из кризе“.

ЖИВОТ ТРЕБА ВОЛЕТИ

Уводник уредника

Ваљало би да престанемо да се бојимо различитих емоција које нам пружа љубав.
Заборавили смо да се волимо. Љубав је данас најугроженија појава у свету. Љубав не
схватамо као нешто радосно, светло, ружичасто. Морамо да поновно измишљамо начине
како да се волимо. Бојимо се ризика. Бојимо се губитка, пораза. Ако се свега бојимо,
не можемо доживети љубав. Љубав се дељењем умножава. Не доноси новац баш све
радости у животу. Када човек зна да ужива и радује са малим и правим стварима, онда
му за срећу нису потребни пуни џепови, бар не увек. Новац нема везе са срећом, али без
њега се не може. Људи су себи довољни у своме свету, својој слободи, својим љубавима...
А живот треба волети.
Мора постојати тежња и вера у људскост и нову ренесансу.
Много тога не могу, немам, не умем, али једно знам: да би се живело, живот треба
волети. Волети безбројне ситнице, од којих је сачињено постојање. Љубав је оно што нам
данас превасходно недостаје. Љубав према ономе што човек неимар предузима, према
лепоти и могућем смислу, и , посебно љубав према деци. Тамо где се запусти та, основна
љубавна дужност, почиње обесмишљавање свега осталог.
Заволети живот је читав један уопштени, свеобухватни програм. Још само кад бисмо
знали од чега да почнемо.
Битно је бити здрав и имати вољу која се не опире. Човек који се опире није стар
човек. Старост је социолошка категорија, а очекује се филозофски приступ. Старост је
животно доба ( животни след). Нису сви старци „старци“. Не само зато што их тело служи,
него што им је воља будна. У старости тело и воља имају примат над духом. Ако дух
уопште постоји? Зато је битан наш однос према животу, а не године које имамо. Треба да
тежимо циљевима који дају смисао животу, треба живети ангажованим људским животом
и не мислити о старости.
Старост ни у литератури није довољно објашњена тема. Стар човек не верује у своју
старост, можда није решио све своје проблеме, а само је добио нове: болест и старачку
пакост.
И зато, мислим треба успорити, живети живот лаганије, полако старити и волети живот.
А чему да се надамо? Да ћемо бити здрави и да ће нам старост бити лепа. Волео бих да
у старости никоме не правимо проблеме, да никога не оптерећујемо до последњег дана.
Било би добро да живимо што дуже и да умремо здрави и у тишини.
Да цитирам Мају Узелац: „Воли ме брзо, журим“.
Др Драган Мунитлак
„Нека разуме ко може“.
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ТРУДИМО СЕ ДА ЉУДИ НЕ БУДУ ГЛАДНИ
државе, и много других послова, што све заједно
представља политичку и морални обавезу за све
оне којима је афирмација социјално одговорне
државе важно политичко питање.
Политика ПУПС-а, као уосталом, и све озбиљне
политике у свету, има прецизно дефинисане
и циљеве и интересе. У њој је, између осталог,
утврђено: да се економска политика не може
ломити преко леђа најсиромашнијих; да у Србији
мора да влада социјална правда; да пензије прате
плате у јавном сектору; да не буде замрзавања
тих примања; да најугроженији добију бонус
у вредности једне пензије на годишњем нивоу.
Чолаковић је још једном напоменуо да наша
Партија настоји да допринесе интезивнијем процесу запошљавања о чему сведочи и залагање за
доношење Закона о социјалном предузетништву,
за који отворено лобирамо, како бисмо радним
ангажовањем побољшали живот наших грађана.
Јасно је, ово су озбиљни задаци на којима се
мора упорно и одговорно радити у институцијама
система и посредством наших представника у
власти, организација и других државних субјеката
који имају разумевања за програм наше Партије,
а посебно за потребе наших најугроженијих суграђана.
И све то може да донесе добар резултат.
Најочигледнији пример за то је Нови Сад, у којем
су наши пројекти, програм и наша прича потпуно
успели. Ми смо у Новом Саду реализовали наша
обећања.
Обезбедили смо да се из буџета града 5.000
динара материјалне помоћи исплати четири пута
годишње пензионерима са најнижим примањима;
већ обезбеђено право да се свим пензионерима
и грађанима старијим од 65 година, а женама
старијим од 60 година, обезбеди бесплатан градски превоз, наставља се; да се свим трудницама
за време трудноће плата не умањује, него да име
се исплаћује у пуном износу, а свакој породиљи
након порођаја исплати једнократна новчана
помоћ од 20.000 динара што очекујемо да ће се
ускоро реализовати.
Сада настојимо да та наша залагања наставимо, пренесемо на целу Покрајину Републику и
зато су нам политичка стабилност, рад и посвећеност остваривању програмских задатака од
пресудног значаја, наглашава Чолаковић. ПУПС
мора, дакле, да следи своје интересе и своју
програмску политику, а поготову тамо где она
даје најбоље резултате. „Не прихватам да се наша
Партија пореди са неком другом. Ми радимо у
интересу пензионера и најсиромашнијих грађана.
Не јуримо за каријером и за влашћу“, истиче Момо
Чолаковић у разговору посвећеном постигнућима
ПУПС-а на почетку новог мандатног периода.

Момо Чолаковић

Подпредседник Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) и народни посланик у
Скупштини Републике Србије, Момо Чолаковић,
у разговору о програму Партије уједињених
пензионера Србије у новом мандату, истиче да
и нови парламент Скупштине Србије изражава
пуну спремност за прихватање програмских
задатака и циљева које је наша Партија
утврдила, и у којима се посебно инсистира на
заштити стандарда пензионера, редовној исплати пензија, да се пензије не замрзавају и да
се редовно усклађују са растом плата у јавном
сектору. Наглашава да је познато да велики број
грађана у нашој земљи веома тешко живи, али
и да је: „моја политичка идеја коју, као народни
посланик у Скупштини Републике Србије браним,
да на првом месту свих наших одлука морају да
буду људи и њихове потребе. Инсистираћу да се,
без остатка, поспеши процес социјалне правде и
да се уважавају најсиромашнији и најугроженији
грађани и њихово достојанство“.
Наша мисија је јасна – то је, дакле, борба за
позицију социјално угрожених категорија становништва, а не само пензионера, јер познато је да
више од 200.000 људи у Србији данас живи испод
границе сиромаштва. То је један од најболнијих
проблема који Србија сада има. Међу њима је
и преко 140.000 деце, наших унучади, затим
старачка, самачка, сеоска и друга домаћинства
широм Србије. И сви јасно видимо да је беда
далеко дубља него што се летимичним погледом
може запазити, зато нема алтернативе нашој
борби, за оно на чему инсистирамо – да људи не
буду гладни, да живе добро и задовољно. И то
није политичко, то је егзистенцијално питање које
се не може ни брзо, ни лако, решити. Његовом
решавању мора да претходи озбиљно покретање
привреде, бржи економски развој, запошљавање
младих и образованих људи, хармонизација
односа у друштву, примена законске регулативе
у области рада, наставак реформе пензионог
система, сузбијање сиве економије и заштита
широког спектра дерогираних радничких права,
уређивање односа синдиката, послодаваца и
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Из Скупштине Града

ПРОМЕЊЕНА ВЛАСТ У НОВОМ САДУ
године (јер дотле се исплаћује по 4.000 динара из
Изборни резултати на Републичком нивоу омогућили
буџета Републике), односно четири пута у току
су да Српска напредна странка у коалицији са СПСгодине.
ом, ПУПС-ом, ЈС-ом, СДПС-ом, УРС-ом и осталим
коалиционим партнерима формира власт на нивоу
• Да се свим пензионерима и грађанима старијим од
Републике тек после конституисане власти у граду
65 година, и женама старијим од 60 година обезбеди
Новом Саду. Стицајем тих околности створена је
бесплатан градски превоз.
могућност прегруписања и формирања нових коалиција
• Да се свим трудницама за време трудноће не умањује,
на локалном нивоу. Тако је између осталих и у Новом
већ да им се плата исплаћује у пуном износу, а свакој
Саду дошло до промене власти формирањем већине
породиљи након порођаја исплати једнократна
око Српске напредне странке којој се придружила наша
новчана помоћ у износу од 20.000 динара.
коалиција СПС, ПУПС, ЈС
и СДПС.
• Да се најугроженијим
За градоначелника Новог
пензионерима обезбеди беп
Сада изабран је председник
ссплатан седмодневни опоГрадског одбора Српске
равак у бањи „Термал“
р
напредне странке, диплоВрднику у складу са
у
мирани правник, Милош
правилником
Удружења
п
Вучевић, а за председника
пензионера града Новог
п
Скупштине града проф.
Сада у годишњем контиС
др Синиша Севић, преднуитету.
н
седник Градског одбора
Социјалистичке
партије
• Да се у складу са заСрбије.
коном који је иницирао
к
Изабрано је и ново
ПУПС изврше потребне
П
Градско веће, директори
припреме и створе услови
п
јавних и јавно-комуналних
зза развој социјалног препредузећа, директори устаСа седнице Скупштине Града...
дузетништва.
нова и институција од којих
• Да се Удружењу пенсе очекује да Нови Сад и његове расположиве ресурсе са
зионера
града
Новог
Сада
обезбеди финансирање
додатком нових капацитета усмере у лепшу будућност
пројеката
поднетих
на
конкурсима
града Новог Сада.
и бољи стандард свих грађана. Од нове скупштинске
већине се очекује да град воде стручни и образовани
• Да се у наредном периоду обезбеде потребни
људи, који ће радити и живети за Новосађане, а не за
услови за отварање клубова пензионера у Сремској
сопствене и ускопартијске интересе.
Каменици, Новим Лединцима, Новом насељу, Телепу,
Имајући у виду да ПУПС партиципира у тој власти,
Буковцу и другим месним заједницама.
и да се у градској Скупштини, заједно са коалиционим
• Да се зграда Удружења пензионера града Новог
партнерима бори за остваривање свеукупних проСада реконструише и адаптира у циљу отварања
грамских циљева , наш одборник Тихомир Николић, као
дневног боравка за пензионере и стварања услова за
актуелни председник ГО ПУПСа, који има претходно
активности удружења.
потписан предизборни Коалициони споразум са СПС,
• Да се предузму све мере и активности ради изЈС и СДПС договорио се и са представницима нове
градње стационара за смештај, по повољним условладајуће коалиције да сва персонална, кадровска и
вима, пензионера са најнижим примањима који
друга решења уређена са коалиционим партнерима, на
немају средстава за смештај у домовима за старе.
чијем челу је СПС, и даље у целости остану на снази.
Овај објекат би се градио у Сремској Каменици –
Истовремено, са представницима СНС-а потписао је
Поповица, Фрушкогорска бр. 303 на парцели која
нов споразум о сарадњи којим су утврђене заједничке
припада Удружењу пензионера града Новог Сада на
мере и активности усмерене на побољшању социјалних
којој се данас налази дом пензионера. Стационар би
мера и допунских облика заштите најсиромашнијих
се градио средствима града Новог Сада, покрајине
пензионера и других грађана, ради очувања њиховог
Војводине и Републике Србије.
стандарда и бољег материјалног положаја. Тим споразумом, поред осталог, регулисано је:
Примена одредаба из овог Споразума је у току, и како
се очекује, већих проблема у његовој реализацији не би
• Да се свим пензионерима који имају месечна
требало да буде.
примања испод 15.000 динара обезбеди помоћ у
висини од 5.000 динара квартално од јуна 2013.
Припремила Вида Остојић

4

Вести из Покрајинског одбора ПУПС-а

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА
допринос у постизању добрих резултата за
посланике за Скупштину Републике Србије.
Покрајински одбор, у складу са закључцима
Главног одбора, ће припремити план активности за омасовљавање и организационо и
кадровско јачање општинских и градских
одбора, са роковима, и утврдити појединачне
обавезе за извршавање планираних задатака. Посебно ће обратити пажњу на оспособљавање општинских и градских одбора за
извршавање утврђених активности и вршење
власти на нивоу која им према законским
одредбама припада. Закључено је ,такође,
да се, одмах, интезивно треба припремати за
нове изборе без обзира кад ће бити.

Покрајински одбор ПУПС-а недавно је одржао седницу на којој је анализирао из борне
активности у АП Војводини на изборима
одржаним 6. и 20. маја 2012. године. Резултати су разматрани збирно и појединачно по
општинама и градовима и утврђене обавезе
које следе а које се односе на омасовљавање
и јачање Партије као и на формирање Актива
жена и Актива омладине у општинама и градовима, тамо где нису до сада формирани.
Закључено је да су на изборима постигнути
добри резултати, како за посланике у Скупштини Војводине, тако и за одборнике у
скупштинама општина и градова. Истакнуто
је и да је ПУПС Војводине дао значајан

Др Драган Мунитлак

ДА ЛИ СЕ ТО БУДИМО?
Прави робови су они који чекају да их други
ослободе. Уместо да будемо робови, створени
су предуслови, да будемо ослобођени и на тај
начин ослободимо и своју породицу, и своју
земљу од оних који су користили огромну силу,
лажи и хипокризију за своје лажне успехе,
Лагали су нас хипокритично и непрекидно док
смо ми били уљуљкани и успавани. Да ли тај
мехур лажи полако пуца? Да ли то престајемо
да будемо располућено и дезоријентисано друштво , које не зна где „удара главом“, ни ком
„царству“ да се приволи? Све ми се више чини
да не вреди бити послушник „главног газде“,
робови у сопственој земљи без идентитета и
могућности да било о чему одлучујемо. Нисмо
ми безлична маса, која нема свој корен и које
терају да заборавимо крсну славу и Светог Саву.
Нажалост, на нашем искуству спознали смо
да моћници уколико желе своју доминацију
над једном заједницом, морају имати своје послушпнике , локалне заступнике, своје агенте
утицаја, и своје „слепе“ присталице. То су у
суштини „корисни идиоти“ – људи неупућени у
послове од интереса за свој народ и заједницу.
Они се политиком не баве због своје државе,
јавног интереса и општег добра, већ због себе.
То су незналице и по свему морално недостојне
и некомпетентне особе,
До скоро наши животи су били близу краја. То нас и није толико забрињавало, већ
нас је забрињавало оно што нас чека, јер
Србија је била земља која није располагала
сама собом. Србија је била земља суочена са
„контролисаном дезинтеграцијом“.

Грађани Србије желећи да се одбране од
пута који је водио у губитништво, својим гласовима на мајским изборима учинише почетни корак и дадоше гласове неким другим,
верујући да излаз увек постоји. Охрабрује нас
да садашњи политички, привредни, па чак
и интелектуални естаблишмент хоће, ради и
проналази путеве ка том излазу.
Коначно, држава је почела да се води не
бежећи од проблема, а истина је све присутнија.
На сцени су политичари који су свесни
да се будућност не предвиђа већ пројектује.
Најбоља брана од свих негативних утицаја је:
1. суверена и национална држава која ради
у корист народа,
2. суверена национална валута,
3. ослобођање државе од дуга, јер дуг може
прогутати и моћније државе,
4. ослобађање републичких институција
од доминације новца, јер сваки систем који је
подређен новцу није демократски,
5. обнова традиционалних вредности (породичне, социјалне , моралне те повратак правој
религији) и не робовати некаквим лажним универзалним вредностима.
Ова земља и њен народ у прошлости је
преживела много ружног и лошег. Преживећемо
ми и сада, само мора да нас има. Морамо да
се обновимо, да нам рађа у фабрикама, на
њивама, а поготову у породилиштима. Ову
земљу морају водити способни, високо морални
и одговорни политичари. Ове садашње смо ми
изабрали, морамо им помоћи, да испуне наша
очекивања и оно што су сами обећали.
Станимир Матијевић
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Активности Удружења пензионера Града Новог Сада

ХИЉАДУ НОВИХ ЧЛАНОВА
Добра организација и многе активности, уз значајно залагање председника месних организација и
чланова месних одбора у информисању чланства о раду и услугама Удружења допринели су да се у
првих 6 месеци повећа број нових чланова. Наиме, великој породици Удружења пензионера Града
Новог Сада пришло је још 1.000 нових чланова. Томе је посебно допринело ангажовање руководства
Удружења на промоцији активности у медијима: на РТВ-у у популарној ТВ емисији „Додати живот
годинама“ и чланцима објављеним у листовима „Дневник“ и „Глас осигураника“.

БОРАВАК И ЛЕЧЕЊЕ У СОКОБАЊИ
Крајем августа, председник Удружења Момо Чолаковић потписао је уговор са Специјалном болницом
„Бањица“ у Сокобањи. Уговором се, поред осталог, предвиђа организовање под повољним условима
одмора, опоравка и рехабилитације чланова Удружења пензионера Града Новог Сада до 31. марта
идуће године. За 2.090 динара дневно чланови Удружења моћи ће да користе (са боравишном таксом)
смештај у комфорним двокреветним и трокреветним собама са сателитском телевизијом и интернетом,
исхрану од 3 оброка дневно на бази анкетирања, организоване пешачке излете уз пратњу водича,
теретану, салу за друштвене игре и спортске терене, здравствене услуге: преглед специјалиста
интерне и физикалне медицине, отварање историје здравственог стања уз одређивање терапије
према индикацијама, вођење медицинске документације, свакодневни сусрети с лекарима, терапијске
процедуре на нивоу основног здравственог дана, као и додатне терапије...
Наведене услуге чланови Удружења ће плаћати у 8 месечних рата.

САРАДЊА СА ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРОМ
Према речима секретарке Удружења пензионера Града Новог Сада, Драгице Зелембабе ово Удружење
већ 2 године успешно сарађује са новосадским Геронтолошким центром. У оквиру Геронтолошког
центра, иначе, делује 15 клубова и 3 стационара.
У свих 18 пунктова Центра одржани су информативни састанци посвећени посебним облицима
социјалне заштите и услугама које пружа Удружење. Организована су предавања о превенцији болести, контролисан је крвни притисак и шећер у крви, а било је и дружења уз културно-уметнички
програм и такмичења у различитим спортским дисциплинама.
Досадашње искуство у сарадњи са Геронтолошким центром је дало оптимистички импулс за наставак
заједничких активности.

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Обиласком службених просторија Удружења пензионера Града Новог Сада у Поштанској улици број 3,
приметили смо да чланови практично могу готово све основне животне потребе да реализују на једном
месту – у Удружењу.
Према речима техничке секретарке Удружења, Анке Ћопић члановима Удружења се омогућује куповина: огрева на 6 месечних рата, сухомеснатих производа у 3 рате, ливадског и багремовог меда,
као и кућна хемија под повољнијим условима, све фризерске услуге по популарним ценама (мушко
шишање за 70, а женско за 100 динара), релаксациона и спортска масажа, мерење крвног притиска и
контрола шећера у крви је сваког четвртка у 12 часова, организују се излети једном месечно у бању
Термал – Врдник, чланови Удружења имају попуст у оптици „Антарес“. Ту су и занатске услуге које
организује Удружење: водоинсталатерске, хемијско чишћење, обућарске улуге, вулканизерске, а у
апотеци „Биљана и Лука“ цео асортиман је јефтинији за 5%. По потреби, Удружење својим члановима
помаже у заштити и унапређењу права по основу пензијског и инвалидског осигурања, социјалне
заштите и других заједничких потреба. Могуће је и коришћење бесплатне правне помоћи, организује
се и почетни курс за обуку и рад на рачунарима, сваког дана КУД „Исидор Бајић“ прима нове чланове
у свим секцијама, а планинарско друштво „Пензионер“ сваке среде од 17 до 19 часова, и наравно,
незаобилазно дружење уз музику, организује се сваке суботе од 17 до 21 час.
Р. Чубрановић
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Дуг по основу неизмирених доприноса за ПИО фонд је 275,3 милираде динара

ДРЖАВА, ИПАК, ГЛАВНИ КРИВАЦ
сива економија. Наиме, око 700.000 људи су
у „сивој зони“. То нам је потврдио и Славко
Новаковић, председник Удружења занатлија
Новог Сада. Процена је када би се тих 700.
000 радника превели у легалне токове и
пријавили само на „минималац“, Фонд ПИО би
био увећан за 3,1 милијарду динара месечно
(!). Рачуница, затим каже, када би радници
сиве економије примали просечну зараду,
тај износ би био чак – 8,8 милијарди динара
у каси Фонда.
Следећи могући корак је да се коначно
разреши имовинско стање некретнина Пензионог фонда Србије у земљи и у бившим републикама Југославије, од којих сада нема
прихода јер нису решени својински односи.
Трећи корак је неизбежна реформа пензионог система. Неопходна је одлука на
највишем нивоу у ком правцу да иде реформа и којом брзином. Да подсетимо да се
пензиони систем наше земље реформише још
од 2001. године: увећане су године живота
и стажа као услов за пензионисање, за
обрачун пензије узима се цео радни век а не
као некада 10 најповољнијих година, такође
је промењен начин усклађивања пензија, из
бенефицираног радног стажа избрисане су
многе професије, а до инвалидске пензије се
много теже долази него раније...
Много тога је урађено, а још више би
требало урадити.
Са великим ишчекивањем је више од 1,7
милиона пензионера и још много више чланова
њихових породица који живе, школују се и
студирају такође чекајући – пензију.

После завршетка избора и именовања
нове Владе Србије, једна од главних тема
је: редовна исплата пензија и реформа пензионог система.
Као што је познато, пензије се већ дуже
време исплаћују из текућих наплата доприноса и дотација из буџета Србије. Због таквог
„система“ исплате пензионери су неоправдано
на тапету критике дела јавности која потпуно
заборавља чињеницу да су пензионери стекли свој статус вишедеценијским уплатама
у Пензиони фонд који је сада (без њихове
кривице) – празан. Према подацима Пореске
управе, тренутни дуг који је настао због
„заборавности“ послодаваца по основу неплаћања доприноса за ПИО фонд је 275,3
милијарде динара (!).
Према речима директорке Фонда ПИО
Драгане Калиновић, Закон о доприносима за
обавезно социјално осигурање је добар, али
се не примењује доследно. Ако послодавци не
уплаћују редовно доприносе или их уопште не
уплаћују, а контрола није ефикасна, за то се
не може прозивати Фонд. Од тренутног дуга од
275,3 милијарде динара, чак 76,5 милијарди
динара је ненаплативо због приватизације,
стечаја, брисања предузећа из Регистра или
ликвидације.
Све у свему, према мишљењу Драгане
Калиновић, држава је крива што се пензије
исплаћују из буџета, јер је дозволила послодавцима да не уплаћују доприносе и да се
на крају чак никада и не уплате.
Где је излаз?
Према рачуници челника Фонда, између
30% и 40% бруто домаћег производа је тзв. –

Радомир Чубрановић

Препоручујемо читаоцима
Харуки Мураками

НОРВЕШКА ШУМА
У Јапану, а и широм света, међу младима, а и онима који нису више тако млади и данас је, мада
објављена 1987. године, међу најчитанијим књигама, књига „Норвешка шума“ Харуки Муракамија.
То је један од најбољих романа данашњице који је свог аутора учинио суперзвездом у свету
књижевности а читаоцу обезбедио уживање од прве до последње странице ове чудесне приче.
Радња романа смештена је у Токио касних шездесетих, у време када су јапански студенти, као
и њихове колеге многих других нација, у својим земљама, протестовали против сопственог режима.
Та помало носталгична позадина, осим што осликава атмосферу светског бунта, представља кулисе
за једну „обичну“ љубавну причу. Реч под наводницима означава, уствари, оно у чему је Мураками
мајстор без премца: суптилни познавалац људског срца, дилема и страсти које доносе љубавни
јади. Он успева да ухвати откуцаје срца и да читаоца толико увуче у њих, да када завршите књигу ,
зажалите што је причи дошао крај.
„Норвешка шума“, не само што показује већ и доказује ауторову генијалност, због чега књижевна
критика Муракамија сматра једним од највећих живих светских романописаца.
Припремила Вида Остојић
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ОДЈЕЦИ ИЗ БАЗЕ
Нека се нико не заноси. Ми у бази добро знамо зашто је неопходна коалиција, зашто смо
хтели баш ову, пред или пост изборну, и зашто смо ушли у коалицију која је формирала
садашњу власт. Знамо зашто нам треба власт заснована на јакој бази, већем броју посланика
и учешће у власти. Надамо се,а и обећаше нам, да је то у циљу остваривање н а ш и х
интереса!
Без пардона, очекујемо да тако и буде. Да се програмски циљеви ПУПС-а, изборна обећања,
па затим и даље и више – остваре. Ми свој глас веома ценимо. Ко га не цени, нека га и не
очекује! Ценимо га, подвлачимо, све до нових избора. А што је још важније, добро ћемо
извагати, на основу резултата а не демагошког „тандркања“, коме ћемо га дати следећи пут
– у оквиру партије, коалиције, у животу уопште.
Политика је сврсисходна делатност којом се остварују на демократски начин постављени
циљеви. Жао нам је што у политичком животу имамо много: политиканата заслепљених
личним интересима; понеког политичара – који савесно и одговорно обавља свој посао и
мало
државника – далековидих, а посвећених свом народу и његовим цивилизацијским
интересима. Народ већ дуго очекује да се неко такав појави на политичкој сцени.
ДАЧИЋУ НАПРЕД!!! Сад ти је шанса. Многи теби блиски, па и ми из базе, у најбољој намери,
нису били за то, а ти си се ипак прихватио најодговорније дужности у најнеповољнијим
временима. Тешко ту има рејтинга и многи унапред очекују суноврат. Ми не мислимо тако.
Веома си добро проценио све. Имаш подршку доказаних и угледних коалиционих партнера
и чврст каолициони споразум са онима у које си мање сигуран. Изванредно знаш како народ
дише и како му је. Знаш и како треба решавати нагомилане друштвене проблеме. Сам тврдиш
да ти је ово животна шанса и ми осећамо да себи постављаш високе државничке циљеве.
Будиш наду и верујемо ти. Немој да ти понестане храбрости. Кренули сте као Влада
организовано и оперативно. Не очекујемо чуда, али ипак пуно очекујемо. На вашим позитивним
делима – лако је дуплирати број гласача и симпазитера за Коалицију.
Обраћамо се теби, али мислимо на целу Коалицију. И Вучић је изјавио да у домену својих
надлежности поставља високе стандарде и циљеве вредне живота. Председник Николић је
слично изјавио о свом председниковању. Иза господина Кркобабића и Палме стоје егзактни
резултати. Доказани борци за које не треба трошити много речи.
Сви имате добру жељу. Сви имате исти циљ, али је пут до циља веома дугачак и напоран.
Народу је тешко али, за праву политичку акцију имате његову пуну подршку!
Владимир Чагоровић

Градска библиотека

ЕЛЕКТРОНСКА ЛУПА ЗА СЛАБОВИДЕ
Библиотекари у Градској библиотеци увек су
спремни да сваком кориснику пруже сву неопходну
помоћ, објасне како се лупа употребљава и на
тај начин књижни фонд ове установе ставе на
располагање сваком појединцу и тиме омогуће да
јавно знање буде доступно свима.
Електронска лупа пружа могућност свим Новосађанима, а посебно нашим слабовидим суграђанима и особама са инвалидитетом, као и другим
особама које имају проблема са видом нпр. дијабетичарима, да несметано користе књижни фонд
библиотеке, са више од 470.000 књига и других
публикација, и да равноправно користе услуге ове
установе културе.

Градска библиотека у Новом Саду недавно је
купила електронску лупу за увећање и читање
одабраног текста која ће слабовидим и особама
са оштећеним видом, као и другим корисницима
библиотеке, омогућити једноставније и лакше коришћење књижног фонда и потребне литературе.
Из Градске библиотеке поручују да је лупа лака
за коришћење и да може да увећа текст и до 68
пута. Помоћу ње може да се подешава осветљавање
странице, као и јачина боје и контраста писаног
материјала одабраног за читање.
Лупа може да се користи у читаоници Градске
библиотеке у Дунавској улици бр. 1 , како за књиге
и грађу из библиотечког фонда, тако и за сопствене
књиге и други материјал који је власништво корисника библиотеке.

О. В.
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ДОЋИ ЋЕ ВРЕМЕ КАДА ВИШЕ НЕЋУ
ИМАТИ ШТА ДА ВАМ КАЖЕМ
„Доћи ће време када нећу имати више шта да вам кажем - о томе би хтио да вам говорим, али већ
у првој реченици има нечег егоцентричног, нетачног и претераног. Не, неће бити никакво нарочито
време, нити ће нарочито доћи, али ето, тако се ми високо и више – мање нетачно увек изражавамо
кад говоримо о себи и свему оном што је у вези са нама. Не, неће доћи никакво нарочито „време“,
него ће просто, у незауставивом току догађаја и промјена доћи једном и то: да нећу више имати
шта да вам кажем. Неће то бити ништа крупно ни важно, то ће остати неказано, као што, уосталом,
није било важно ни време када сам имао шта да вам кажем (или мислио да имам), и кад сам заиста и
казивао. Али ето, ја са ове тачке на којој још имам нешто да вам кажем (или бар мислим да имам),
дозвољавам себи да помишљам на тренутак, који је сигуран као и будућност сама, кад нећу имати
више шта да вам кажем . Неће то бити нестанак мој са света под земљу, него предворје смрти или,
ако хоћете, излазна станица живота. Бићу жив, звати се својим именом, гледати сунце и јести хлеб
– а нећу имати шта да вам кажем.
Годинама и данима ја сам вам говорио о свету око себе и о томе како га ја видим и осећам. Некад
је то било оно што сте очекивали од мене, а понекад је ваше очекивање било и преварено. Али,
свакако се тиме створила између вас и мене извесна навика, за мене готово обавеза: да ја казујем а
ви да примате, и да судите о оном што сам рекао. Стога осећам потребу да вечерас говорим о томе са
вама, да вам се унапред извиним и да то већ сада кажем, јер кад то време заиста наступи, ја можда
нећу бити свестан тога, нећу се сетити или нећу ни моћи да вам то кажем. Доћи ће време када више
нећу имати шта да вам кажем.”
Иво Андрић (за штампу припремио Мирољуб Цекић)

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ИВО АНДРИЋ“

БАЗА, ПРЕ СВЕГА
Коначно, са закашњењем, али не и прекасно!
Окрећемо се партијској бази, нашем чланству,
људима и појединцу. Поодавно су били избори.
Ето, и Влада нам обележава својих 100 дана. Она
ради. И то озбиљно ради. А ми?
Предуго се градско и оно највише руководство,
по мени, бави влашћу тј. сами собом. Знамо да
је то важно и да је веома битно за даље наше
акције. Али...било је и других могућности. Имало
је предлога, иницијатива, жеље и знања – да те
две важне делатности за Партију теку паралелно.
После успешних избора и постигнутих резултата
на њима, морало се одмах ОКРЕНУТИ БАЗИ. Не
остављати је, базу, да и у малом делу посумња да
је са изборима њена улога завршена.
База је врло жив организам. У њој све, као
у кошници, врви од живота, проблема, политике,
питања, очекивања... посебно питања, њих има
у неограниченим количинама. Многи од нас врло
добро знају одговоре на та питања. Многи не знају.
Градски одбор ПУПС-а је осетио ову потребу
и кренуо је у плански и организовани обилазак
свих месних заједница и месних организација
ПУПС-а. То је значајна активност јер имамо 46
МО, а жеља је да се у тој активности досегне до
сваког члана, сваког грађанина, па и потенцијално
нових чланова. БРАВО!!! У предизборну активност
се креће о д м а х по завршеним изборима, а не
наврат и нанос уочи следећих. Већина пензионера,
још није схватила тешкоћу ситуације у којој се
налазе, потребу њиховог јединства, па и јединства
у ПУПС-у као организованој политичкој Партији
за артикулацију њихових интереса. Број нашег
чланства у односу на број пензионера у граду –
даје нам јасну слику овог несхватања. Морају
схватити потребу даље организоване борбе за

своје циљеве. То им се мора стално говорити ако
желимо да их извучемо из апатије, самоизолације
и политичке апстиненције.
У МЗ „Иво Андрић“ ова трибина - сасатанак
је, 1. новембра у вечерњим сатима, протекла
ор-анизовано и у веома пријатној атмосфери.
Чланови ГО ПУПС-а Новог Сада су говорили или
дискутовали – објективно, сажето, самокритично
и са пуно информација – председник Тихомир
Николић, потпредседник Павле Хаџић, секретар
Милена Жарковић, чланови Петар Мудринић,
Владимир Чагоровић и др. Чак смо у таквој радној
атмосфери примили неколико нових чланова у
Партију, изабрали део нових чланова месног одбора
и новог повереника – председника. У изборним
активностима наша МО је постигла запажене
резултате иако са малобројним чланством. Од
значаја је била успешна координација са МО
СПС, помоћ младих и ГО Нови Сад. Ипак смо
сматрали да нам требају нови људи „свежа крв“.
Омасовљење месне организације нам није ишло
од руке. Требају нам људи који то хоће, желе и
знају да раде. Зато смо се окренули, са пуно наде и
очекивања њима: Нади Чавић, Лепосави Мусулин,
Владимиру Чагоровићу, Душану Вукојчићу, на челу
са Радославом Милошевићем. Први њихов задатак,
оперативни, је да се обезбеде просторије МЗ за
континуирани рад и место окупљања чланова,
симпатизера и грађана, а други је омасовљење
чланства. Не много, мегаломански, напротив сваки
садашњи члан да учлани два, три нова. Па даље
и надаље – математичком прогресијом. Лепо и
лако „звучи“, а ипак захтева пуно напорног рада.
Озбиљно верујемо у успех. Бити успешан и млад
није само питање година – већ и
С Т А В А.
Владимир Чагоровић
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Законом и изменама и допунама Законa о
пензијском и инвалидском осигурању од 1. јануара
2011. године, промењени су услови за остваривање
права на старосну пензију. Тако је, када је о женама
реч, прописано да право на старосну пензију
стичу кад наврше 38 година стажа осигурања и
најмање 58 година живота, уместо досадашњих 35
година стажа и бар 53 године живота. Међутим,
и циљу омогућавања поступног преласка на нове
услове, прелазним одредбама Закона прописано
је постепено подизање оба наведена услова на
годишњем нивоу, и то почев од 1. јануара 2013.
године, закључно са 31. децембром 2022. године.
У складу са трајањем овог прелазног периода
, утврђена је и динамика повећања прописаних
услова у погледу година стажа осигурања и година
живота. Тако се оба наведена услова најпре
истовремено повећавају за по четири месеца на
годишњем нивоу до 31. децембра 2015. године,
а од 2016. године надаље, прописани услов у
погледу година живота повећава се за по шест
месеци на годишњем нивоу, док ће се услов када
је реч о годинама стажа и даље повећавати за по
четири месеца годишње.
Према томе, жене ће још ове године право
на старосну пензију моћи да остваре по старом,
односно кад наврше 35 година стажа и најмање
53 године живота, а од 1. јануара 2013. године,
када почиње повећање наведених услова за по
четири месеца, у пензију ће моћи када наврше 35,
4 године стажа и најмање 53,4 године живота.
У 2014. години моћи ће да се пензионишу када
наврше 35,8 година стажа и најмање 53,8 године
живота, у 2015. години с навршених 36 година
стажа осигурања и најмање 54 године живота, а у
2016. години, с 36,4 године и 54,6 године живота,
и тако постепено закључно са 2022. годином, када
ће жене право на старосну пензију стицати кад
наврше 38 година стажа осигурања и најмање 57
година и шест месеци живота.
Треба истаћи и то да је за одлазак у пензију
потребно да буду испуњена оба прописана услова,
дакле и године живота и стажа осигурања, а у стаж
осигурања може се утврдити само период за који

су уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање, што се може благовремено проверити
добијањем листинга у Фонду ПИО.
Исто тако постепено су се мењали и услови
за остваривање права и за мушкарце, па је данас
старосни услов за мушкарце 65 година живота, а
60 за жене, и за оба пола, најмање 15 година стажа
осигурања. Поред тога, услови за остваривање
права на инвалидску пензију веома су пооштрени,
тако да инвалидску пензију могу да остваре
искључиво радно неспособни осигураници.
Важно је напомонети и то да су ефекти
досадашње реформе, која се спроводи од 2002.
године позитивни, јер је заустављен прилив
нових пензионера, које би у постојећим економски
условима било тешко финансирати. Тиме се
непосредно утицало и на заустављање високог
раста дефицита фонда, а што значи и средстава
буџета којима се покрива дефицит. Позитивни
ефекти реформе су ти што је у условим економске
кризе успостављена редовност исплате пензија
и што су сви дугови пензионерима из претходног
периода исплаћени. Поред тога, ПУПС и Влада
Србије у претходном мандату, заштитилу су висину
пензија успостављајући формулу за усклађивање
пензија са истим параметрима као и за зараде у
јавном сектору, тако да раст пензија прати раст
зарада у јавном сектору.
На тај начин је политика раста и пензија и плата
у јавном сектору постала заједничка одговорност,
не само појединих ресора и њихових министара
већ и целе Владе. Иако су просечне пензије
релативно ниске, ипак је предузетим мерама
сачувана њихова реална вредност и постигнут је
одређени раст у складу са растом бруто домаћег
производа. И запослени и пензионери су у истом
положају и њихов социјални статус непосредно
зависи од развоја земље, тако да је пред овом
Владом тежак, али решив задатак, да покрене
привреду, нови инвестициони циклус, економију и
запосли хиљаде незапослених већином младих и
образованих људи.

Из репертоара Српског народног позоришта

Припремила Вида Остојић

СЕОБЕ

У Српском народном позоришту већ неколико месеци на репертоару је драмски спектакл „Сеобе“
по роману Милоша Црњанског, у режији Виде Огњеновић, грандиозна представа произашла из
истоименог романа, која траје готово четири сата.
Црњански је свој роман сместио у 18. век, у време када Срби нису имали државу, већ само снове,
ратове, смрти и сеобе.
То време и догађања у њему на сцени дочарава 60 учесника, међу којима су више од половине
глумци. Главну улогу Павла Исаковича (Волковича) капетана славонско – подунавског пука који
чезне да стигне у Русију, мада је свестан све болнијег раскорака између сањане и стварне „Росије“,
тумачи Небојша Дугалић. Његовог стрица Вука Исаковича игра Бранислав Лечић, а из Београда је
стигла и Исидора Минић (Евдокија). Уз њих, на сцени се појављује и комплетан ансамбл драме СНП-а
предвођен доајеном Миодрагом Петровићем (фелдмаршал Енглесхофен), Предрагом Момчиловићем
(Трифун Исакович), Ненадом Пећинаром (Ђурђе Исакович), Гордана Ђурђевић – Димић (Елисавета
Петровна)...
Све глумце, учеснике у представи, укључујући и статисте, међу којима је чак и тамбурашки
оркестар, костимографкиња Београдског Народног позоришта Љиљана Драговић, обукла је у
захтевне костиме.
Несумњиво, пред публиком је сјајна представа у којој се сеобе као симбол наше судбине настављају,
а после њих – свих наших сеоба, деоба и избеглиштава, увиђамо да смрти нема – има само сеоба.

О. В.
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Актуелности

ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

Наши читаоци, пензионери и чланови наше Партије често се обраћају Градском одбору
Партије уједињених пензионера Србије у Новом Саду постављајући разна питања у вези са
здрављем, и решавањем здравствених проблема на које наилазе у свакодневном животу. У
оквиру могућности ми им редовно излазимо у сусрет и дајемо потребне информације. Од
многих питања, овог пута ћу обрадити једно које је веома занимљиво за кориснике здравствених
услуга, а и за наше читаоце, а које се односи на организацију здравствене службе, односно
избор личног лекара, популарно речено „изабраног лекара“.
За нашу генерацију карактеристично је, кад је здравље у питању, да људи болују од
више хроничних дегенеративних болести, слабије или јаче изражених, које задају физичке
и психичке тегобе болеснима. И због тога се често иде код лекара од којег се тражи лек, али
и нада да ће се тегобе изгубити и здравље вратити као у млађим годинама. То се, наравно,
не дешава, јер је младост прошла, а људи, незадовољни лекаром, траже другог и бољег
лекара, који ће преписати „прави“ лек за болести које, их притискају. А онда се међу нашим
пацијентима, међу које спадају и најстарији, брзо шири вест о „оном бољем доктору који
преписује јаче лекове“. И у нади да ће наћи лека својој болести пацијенти иду код „правог“
лекара, стварајући гужве пред ординацијама, а лекари их примају, и преписују лекове који се
тако гомилају у „кућним апотекама“. При томе нико, наравно, ни не мисли да често мењање
лекара онемогућава лекару потпунији увид у здравствено стање пацијента, боље упознавање
са пацијентом, а самим тим и ефикасније лечење, уз мање трошкове.
Другу групу ових „шетајућих“ пацијената чине осигураници из радног односа који су
злоупотребљавали боловање и час код једног, час код другог лекара отварали боловање,
правдали изостанке са посла и добијали надокнаде из Фонда за здравствено осигурање, или
од предузетника, а да нису радили.
Све ово, а посебно потреба да се уведе ефикаснији систем здравствене заштите и контроле утрошеног новца за здравствену заштиту, условило је увођење институције изабраног
лекара. Овоме, свакако, треба додати да осигурано лице може имати само једног изабраног
лекара, а избор се обавља са списка у Дому здравља, односно у здравственој станици којој
пацијент териоторијално припада, што се регулише обостраним потписивањем уговора између
пацијента и изабраног лекара. А изабрани лекар има обавезу да осигуранику пружа комплетну
здравствену заштиту из делокруга своје надлежности. Уз то, одмах треба нагласити да избор
„свога“ лекара није воља лекара појединца, нити руководиоца здравствене установе, него је
та обавеза утврђена Законом о здравственој заштити и здравственом осигурању Републике
Србије.
Треба казати и да избор личног лекара, поред оргазиционих питања, има и веома значајну стручну страну. Лечећи у континуитету пацијента, лекар се боље упозна са његовим
здравственим стањем, и стањем у његовој породици,или на радном месту и са другим проблемима
који значајно утичу на физичко и психичко стање пацијента. Уствари, наше здравље је
саздано од физичког, психичког и
социјалног благостања. И довољно је
да једна од наведених карика попусти
или да недостаје, па да будемо болесни, односно незадовољни нашим
здрављем, и да тражимо лек од лекара.
А лекар, колико год био добар, не може
нам решити наше социјалне проблеме:
малу пензију, недостатак породице,
нерешено стамбено питање и др. што је
ван делокруга здравственог радника,
па се због тога не треба љутити на
свог изабраног лекара. Он поступа у
складу са правилима струке на нивоу
примарне здравствене заштите, за коју
је задужен, и за коју је као изабрани
лекар, потпуно компетентан.
Др Петар Мудринић
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Актив жена Градског одбора ПУПС-а

И ове године је 1. октобра – Међународни дан старих, обележен у геронтолошким установама. Међутим, остаје утисак да су
проблеми старих и даље недовољно актуелизовани. Нажалост,
Србија спада у једну од „најстаријих“ земаља у Европи. Учешће
старих у укупној популацији је око 17 %, стога неопходно да
држава ову популацију не третира као проблем, већ да законски
регулише да њихов положај буде како ова популација и заслужује.
Више од половине од укупно 1,6 милиона пензионера добија
до 20.000 динара, што је навело Владу да најугроженијима додели
и тзв. „тринаесту“ пензију. Министарство, на чијем је челу др Јован
Кркобабић, уважило је чињеницу да су најугроженија старачка
домаћинства у којима су посебно погођене жене, које су по правилу
најмање укључене у друштвени живот.
Национална стратегија за унапређење положаја жена и родну
Аутор: Милена Жарковић равноправност као и Закон о равноправности полова усвојени су
2009. године. Сведоци смо да помака у овој области има, али да
још увек постоји институционално непоштовање једнакости и у економским и у друштвеним
односима, што за последицу има већу незапосленост жена.
Градски одбор ПУПС–а Нови Сад у програмским циљевима и задацима приоритет даје
помоћи најсиромашнијим пензионерима и социјално угроженим грађанима, у чему је највећу
улогу преузео Актив жена ГО ПУПС Нови Сад.

Од 30. септембра до 4. октобра у Сокобањи, одржана је Олимпијада спорта, здравља
и културе трећег доба, у години коју је Савет
Европе прогласио Европском годином активног
старења и међугенерацијске солидарности.
Преко Олимпијаде остварили су се и
битни циљеви Националне стратегије о старењу Владе Републике Србије. Да је спортски
дух јачи од животне доби доказано је тиме
што је Олимпијада из године у годину све
масовнија и разноврснија у погледу садржаја
и такмичарских дисциплина.
Покровитељ пете Олимпијаде спорта,
здравља и културе трећег доба „Сокобања
2012. године“ био је др Јован Кркобабић,
потпредседник Владе Србије и министар рада,
запошљавања и социјалне политике.

Такмичари су се борили за медаље у:
штафети, шаху, стрељаштву, пикаду и риболову. Пропозиције су налагале да су екипе
морале бити мешовите, тј. да је најмање један такмичар морао бити супротног пола. У
екипама требало је да бар само један такмичар
буде старији од 60 година. Екипе су биле из
бројних градова Србије, међу којима је било и
представника из Новог Сада. Екипа из Новог
Сада освојила је друго место у генералном
пласману. Олимпијада је била занимљива
и представила је значајан помак у схватању
старости и старења, што значајно утиче на
другачију улогу удружења и организацију
старих и пензионера.
Др Драган Мунитлак

ПИШИТЕ НАМ
Драги читаоци,
лист „ПОГЛЕД” је простор намењен вашим писмима. Пишите нам шта вам се у нашем и
вашем листу допада, а шта би могло да буде боље, шта бисте волели да прочитате или да
саопштите другим читаоцима.
Адреса је: ГРАДСКИ ОДБОР ПУПС, ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 17/IV, 21000 Нови Сад, или
електронском поштом, на: pupsgons@gmail.com
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