
C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

C

Y

M

K

FOTO -REPORTA@A

Poštovani,

U cilju uspostavljanja jedne nove saradnje, predstavljamo 
Vam - Sava životno osiguranje.
Kompanija Sava Re ima već iza sebe 39 godina postojanja. 
Zadnjih par godina je i među najvećim reosiguravajućim 
kompanijama u regionu. Krajem 2008. godine Sava Re 
osniva Sava životno osiguranje.

Od tog momenta, mi pripadamo velikoj SAVA RE 
GRUPACIJI. Pored kompanija sa evropskog i istočnog tržišta, 
grupaciju čine i osiguravajuće kompanije sa prostora bivše 
Jugoslavije: Maribor i Tilia iz Slovenije, Velebit iz Hrvatske, 
Sava Montenegro iz Crne Gore, Sava Tabak iz 
Makedonije...

Poslujući više od tri godine na tržištu Srbije, Sava životno 
osiguranje, polako formira svoju poziciju. Poziciju i naš razvoj 
vidimo, pre svega, u širenju dobre i kvalitetne slike o životnom 
osiguranju, potrebe za životnim osiguranjem kako svakog od 
nas kao pojedinca, tako i potrebe naših najbližih, naših 
prijatelja, kolega... 
Dobar i kvalitetan život u danima koji dolaze, može se 
obezbediti samo DANAS ostvarenom kvalitetnom brigom o 
sutrašnjici. 

Svaki dan znači mnogo i to svi znamo.

Ovom prilikom želimo da Vam ponudimo jedan proizvod koji 
je sigurno jedinstven na tržištu – Zlatna jesen. Suština 
programa je da omogućavamo kijentimima da finansijski 
obezbede svoje najmilije od izvesnih događaja koje nam 
pozne godine života donose. Reč je doživotnom osiguranju 
života za lica starija od 50 do 80 godine života. Nakon 
navršene 85 godine života, osiguranje postaje besplatno 
odnosno - premija se više ne plaća.  BITNO - pri zaključenju 
ovog ugovora o osiguranju nije potreban zdravstveni upitnik, 
a isplata osigurane sume se vrši u roku od 2 dana.

S poštovanjem,
SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o.

zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
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Сећање на Михаила Петровића

ЈУНАК ПЛАВИХ
ВИСИНА

Iове године, на дан када је 1884. године у живописном
шумадијском селу Влакча рођен потоњи наредник срп-
ске војске и први наш војни пилот Михаило Петровић,

чланови Удружења пензионисаних војних летача и падо-
бранаца Србије (УПВЛПС) посетили су његово родно ме-
сто.

Тиме је обележена и стота годишњица од погибије храброг
пилота, који је настрадао приликом извиђања турских поло-
жаја у Првом балканском рату, код села Барбалуша, крај Ска-
дра и тако постао наша прва ваздухопловна жртва, а друга
жртва војне авијације у свету. Са представницима Удружења,
Влакчу су посетили и чланови секције  УПВЛПС из Новог Са-
да, са председником Славољубом Михаиловићем, затим
представници Клуба  генерала и адмирала Србије, земунског
огранка Удружења војних пензионера Србије,  Удружења за
неговање ваздухопловних традиција, Аеро клуба „Наша кри-
ла“, Удружења ратних војних инвалида... 

Љубазни домаћини и организатори свечаности „Дани Ми-
хаила Петровића“ - МЗ Влакча, Завичајно удружење „Михаи-
ло Петровић“ из Влакче и Туристичка организација града Кра-
гујевца, дочекали су госте код зграде основне школе, у чијим
је просторијама Удружење пензионисаних војних летача и па-
добранаца Србије приредило изложбу „Сећање на ваздухо-
пловне жртве“. Том приликом промовисана је и књига „Век
српске авијације“, коју је објавило Удружење УПВЛПС. 

Учињена је и посета родној кући Михаила Петровића, где
су након интонирања државне химне делегације положиле
венце. Присутнима се у име Клуба генерала и адмирала Ср-
бије обратио генерал-мајор у пензији Милош Ђошан, а ис-
пред УПВЛПС потпуковник у пензији Војислав Стојановић.
Родну кућу Михаила Петровића су том приликом неколика
пута надлетели и ваздухоплови из Аеро клуба „Јасеница“ из
Смедеревске Паланке.

Потом је у порти сеоске цркве посвећене Успењу Пресвете
Богородице, одржан и културно-уметнички програм. Обавље-
но је и проглашење „Најлепшег сеоског дворишта“, локалне
туристичке манифестације која је одржана осми пут за редом.
У име Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца
Војислав Стојановић је доделио захвалнице представницима
МЗ Влакча и Завичајног удружења „Михаило Петровић“. До-
маћини су узвратили захвалницом Удружењу и Камерном ан-
самблу „Биљур“. Након програма, сплета народних песама и
игара, домаћини су за приредили свечани ручак.

У повратку за Београд, у Тополи, одата је пошта мајору ави-
јације-пилоту Зорану Томићу, који је био оборен и настрадао
приликом извођења задатка изнад Новске 1991. године. На
спомен плочу испод авиона „Орао“, на којем је Томић летео,
положен је венац, а успомене на храброг пилота евоцирали
су Томислав Праћер, Милош Ђошан и Војислав Стојановић.

Милан Ракић
Снимио Трајче Матушев

Пошта храбром
пилоту

Михаило Петровић

И млади се укључили у обележавање
традиција ваздухопловаца

Авион „орао“ на
којем је летео
мајор Зоран 
Томић

Генерал у 
пензији Милош
Ђошан обратио
се присутнима
крај родне куће
Михаила 
Петровића

ŽIVOT JE SAMO JEDAN ! 

Koliko ćemo biti srećni ne zavisi samo od
spoljnih okolnosti, već i od našeg odnosa
prema životu.

Kada mislimo na sutra, ali i na druge - 
sreća koja se deli, duplo je veća, 

a rizik koji se deli – upola je manji!

Poštovani,

Udruženje vojnih penzionera Srbije
i Sava životno оsiguranje
pokreću zajedničku akciju – 

“ MOJ GLAS ZA ŽIVOT “.
Cilj akcije je pomoć kolegama vojnim pen-
zionerima koji se nalaze u teškim životnim
situacijama i ustanovi - KBC Zvezdara, Odelj -
enju neonatologije koje se svakodnevno bori
sa životima naših najmlađih potomaka. 

Ovim putem želimo da Vas informišemo da
ćete u toku narednih meseci dobijati pismo sa
obaveštenjem o celoj akciji, o navedenim
imenima i prezimenima osoba kojima želimo
pružiti pomoć, o načinu kako da Vaš glas
zabeležimo….

Udruženje vojnih penzionera Srbije
i Sava životno оsiguranje 

dali su svoj glas!
Sada ste Vi na potezu!

S poštovanjem,

Udruženje vojnih penzionera Srbije i Sava
životno оsiguranje,
maј, 2013.godine

IZDAVANJE APARATA NA VOJNE RECEPTE
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VOJNIVeteran
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ● Godina HI ●  broj 114 ● JUN 2013.

Veteran

Писмо првом потпредседнику 
Владе РС 

и министру одбране
Александру Вучићу

ПРЕДОЧАВАЊЕ
НАГОМИЛАНИХ 

ПРОБЛЕМА

Са 15. седнице 
Главног одбора 
УВПС

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА
ПРОМЕНЕ

Из нове књиге Добрице

Ћосића КОСОВО 1966-2013.

ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА
САМ ПРЕДВИЂАО 
И ОЧЕКИВАО
САДАШЊИ ИСХОД

Како најимућнији
владају нашом
планетом

ОДЉУЂИВАЊЕ
У РЕЖИЈИ
,,ВЕЛИКОГ
БРАТА“
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