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DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE
„МОЈ ГЛАС ЗА ЖИВОТ“
Поштоване колеге,
У претходним текстовима најавили смо акцију коју
спроводимо са нашим партнерима
САВА ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊЕМ,
чији је циљ показивање хуманости конкретним делом!
Подсећамо вас да САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ са
нама већ има закључен уговор о сарадњи и сваког месеца
помаже, како би Удружење могло да обезбеди остварење
дела текућих задатака.
У овом обраћању настојимо да појаснимо неке
недоумице које смо препознали у току протекла два месеца
заједничког рада у акцији.
Поједини од вас су одмах прихватили сарадњу и
својим средствима обезбедили – и себи и својим
члановима породица додатну сигурност, али и својим
колегама и деци која тек улазе у овај наш свет. Свима
њима желимо да искажемо једно велико ХВАЛА и у име
Удружења и у име САВА ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА.
А сада желимо да одговоримо и
на поједина ваша питања.
Најчешће питање је било – ко су у ствари те наведене
колеге у писму којима је потребна помоћ?
То су наши људи са првог списка који имамо и за који сви
знате – списка за солидарну помоћ. И управо у том делу смо
кроз поменуту акцију решили да нам у томе помогну и људи
који то већ раде са другим компанијама.
И они су то прихватили.
ДЕЦА којој се на овај начин пружа помоћ (на Институту за
неонатологију на Звездари), нажалост, већ у првим
тренуцима свог живота имају велики проблем
КАКО ПРЕЖИВЕТИ?
Реакције појединих наших чланова на започету акцију
била су различите. Питања су била бројна, а суштина је
једна - да смо заједничким учествовањем желели да некоме
допринесемо бар мало боље и извесније сутра.
И надамо се да смо успели да појаснимо – ко је
компанија са којом сарађујемо,
коме треба да помогнемо и зашто.
И зато је сада ВАШ ОДЗИВ И ВАШ СТАВ БИТАН!
Ако не желите да учествујете у акцији, избор је само ваш.
Можете и тај став изрећи и кроз директну комуникацију са
нашим партнерима.
А ако има међу вама оних који желе да се придруже
акцији а да нису добили писмо, могу директно контактирати
САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
телефоном или слањем писма или е-маила на њихову
адресу.
Поштанска адреса је:
САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ,
Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд.
Телефони за контакт су: 011/ 3643 -628, 011/ 3643 -625,
Е-маил адреса: zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
Сваки наш глас је битан, сваки глас се броји а и сваки
динар у овој акцији много пута више вреди.
Надамо се да смо сви тога свесни.
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ODOBRENJE
kredita
dok kDçHWH
dobar dan!
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Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ

ВОЈНИ ВЕТEРАН

је једини лист посвећен вама.

У гласилу Удружења војних пензионера Србије можете да
прочитате све важније инфромације о војнопензионерској популацији.
Са ,,Војним ветераном“ се зна
више. Испуните своје време.
Годишња претплата (650 динара)
на лист може да се обави у свакој
општинској организацији УВПС.
Ваш примерак новог броја можете
обезбедити и у просторијама Удружења: Браће Југовића 19 (Централни дом Војске Србије).
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Удружење војних пензионера Србије
организује десетодневно путовање

ПУТЕВИМА ПРИЈАТЕЉСТВА

БЕОГРАД-МИЛЕШЕВА-ОСТРОГ-ПОДГОРИЦА-СКАДАР-ДРАЧ-ТИРАНА-ФИЕР-ЂИРОКАСТРА-САРАНДА-КРФ-ВИДО-МЕТЕОРИ-ПАРАЛИЈА-СОЛУН-ПОЛИКАСТРО-БЕОГРАД

Полазак: 18.09.2014.

Повратак: 28.09. 2014.

Veteran
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VOJNI

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

●

Godina HII ● broj 124

●

АПРИЛ 2014.

Полазак из Београда у 07:00 ч. улица Браће Југовића 19

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:
● превоз модерним аутобусом
туристичке класе (клима, ЦД, ДВД)
● превоз трајектом Игуменица-КрфИгуменица
● 1 ноћење у Острогу у конацима
манастира
● 2 ноћење на бази полупансиона у
хотелу 3* у Драчу (доручак шведски
сто, класична вечера) у 1/2 и 1/3
собама
● 1 ноћење на бази полупансиона у
хотелу 3* Саранди (доручак
шведски сто, класична вечера) у 1/2
и 1/3 собама
● 3 ноћења на бази полупансиона у
хотелу 3* на Крфу (доручак
шведски сто, класична вечера) у 1/2
и 1/3 собама
● 2 ноћења на бази полупансиона у
хотелу 3* у Паралији (доручак
шведски сто, класична вечера) у 1/2
и 1/3 собама
● улазнице за тврђаву у Скадру
● превоз бродићем до острва Видо
● улазнице за један манастир на
Метеорима
● пратилац током путовања
● локални водич у Албанији
● Трошкове организације
и вођства пута
● Улазница за национални музеј
Албаније Скендер-Бег - Крује
● Улазница за Кућу-музеј
Енвер Хоџа - Биракастра

Годишњица смрти
Степе Степановића

АРАНЖМАН
НЕ ОБУХВАТА:

доплата за 1/1 собу
(на упит)
● Међународно
дравствено
осигурање 1418,00 д.
● Индивидуалне трошкове
путника
●

ПОЧАСТ
ВЕЛИКОМ
ВОЈСКОВОЂИ

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 300 €
Плативо у 10 рата (март-децембар) кешом, чековима
грађана или путем административне забране у динарској
противвредности по продајном курсу Banca Intese
Програм је рађен за 50 путника
Особа и телефони за контакт:
Павле Лучић 065/95-59-005,
011/3228-076 или 011/2272-431
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Војнопензионерске
теме и дилеме

Изборне скупштине
УВПС

150 година од одласка Вука
Стефановића Караџића

РАСПЛЕТ
(НЕ)ПРАВДЕ

МОЗАИК НЕДАЋА
И УСПЕХА

РЕФОРМАТОРУ
У ЧАСТ
C M
Y K

