
31.10.2019.  
Градоначелник у посети најстаријим суграђанима 
 
           Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је, на завршној 
манифестацији поводом Месеца старих „Октобар 2019", коју уз подршку Града, 
традиционално организује Удружење пензионера града Краљева, поздравио 
најстарије суграђане нашег града. 
 Како је истакао, у Краљеву живи чак 97 пензионера који су старији од 90 
година, а живи и велики број парова који су у браку дуже од шест деценија. 

„Познато је да ће већ од новембра месеца пензије бити увећане и 
децембарски чек који ће дочекати наше пензионере биће наравно већи, а биће 
веће и минималне зараде. У сарадњи са Удружењем пензионера града Краљева 
организовали смо и потпуно бесплатне представе у Краљевачком позоришту, а 
данас ћемо наставити разговоре како бисмо пронашли и друге начине да 
употпунимо дане ових људи и да помогнемо да им живот буде лепши и бољи“, 
изјавио је градоначелник, па истакао: 

„Претходне године када сам разговарао са покојним председником 
Удружења, господином Крпићем, договорили смо се да Град подржи издавање 
његове књиге и захваљујући средствима које је Град обезбедио, до краја године 
ће изаћи из штампе књига доктора Николе Крпића „Од Студенице до Студенице“. 
То је дуг и Града и свих нас према овом човеку који се годинама трудио да 
побољша живот пензионера“.  

Терзић је изразио наду, као што су данашњи пензионери некада својим 
трудом и радом стварали краљевачке гиганте, да ће се у Краљево вратити време 
реиндустријализације и поновно отварање великих фабрика.   

С обзиром на то да градоначелник града Краљева сваког четвртка и петка 
прима грађане и са њима разговара о њиховим проблемима, међу њима се јавља 
и одређен број пензионера. Теме које највише погађају грађане су нерешени 
судски спорови, лоше социјално стање у ком живе и запослење.  

Како је појаснио градоначелник, пензионери који долазе на пријем углавном  
немају финансијских тегоба, али су то често људи који немају децу или су њихова 
деца отишла да живе у друге градове и иностранство. Некада је у питању само 
самоћа коју ти људи осећају, јер немају никог са ким могу да попричају у току дана. 
Управо Удружење пензионера им омогућава да проведу време са старим 
пријатељима, школским друговима, људима са којима су радили, али и да 
упознају нове пријатеље. 

Председник Удружења пензионера града Краљева Ратомир Дробњак  
истакао је да Удружење броји 97 пензионера преко 90 година старости и једну 
пензионерку која има 104 године, 30 брачних парова који су у заједничком браку 
преко 60 година и пет пензионера који користе пензију преко 40 година. Он је 
поздравио градоначелника, представнике Црвеног крста Краљево, глумце 
Краљевачког позоришта, а најстаријим суграђанима је пожелео оно што је 
најпотребније, а то је добро здравље. 

Како је истакла Радмила Добрић, секретар Црвеног крста Краљево, сваке 
године за све чланове Удружења пензионера Црвени крст обезбеђује један део 
поклона, а њихове екипе су током целог октобра месеца радиле са старима, 



обишлизиле старе волонтере, као и најстарије грађане који су у стању социјалне 
потребе, а који су у удаљеним месним заједницама, и том приликом им однели 
пакете хране и хигијене. 

Деветдесетпетогодишња Петрица Бјелица, која је у поензију отишла са 38 
година, изјавила је да пензионерске дане проводи у писању и до сада је написала 
око 7000 песама. Издала је књиге „Деца су срећа“, „Опрости другу“ и „Срце љубав 
пружа“, а тренутно припрема афоризме, изреке и поруке, које још увек није успела 
да изда. 

Један од пензионера који је преко 65 година у браку, истиче да је рецепт за 
дуг брак да се супружници воле, слажу, да једно друго толеришу, раде заједно и 
да не остављају супружника самог.  

Град Краљево има више од 30.000 пензионера, а Удружење пензионера 
града Краљева броји око 18.000 чланова, међу њима и око 150 војних пензионера.  

Поводом завршне манифестације Месец старих „Октобар 2019", Удружење 
пензионера Краљево је припремило за све чланове скроман поклон од 2000 
динара, Црвени крст Краљево је за пензионере који имају преко 90 година 
обезбедио поклон пакете, а глумци Краљевачког позоришта су припремили кратак 
пригодни програм, након којег је уприличен и свечани ручак.  
 


