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REPORTA@A

Станоје Јеремић истрчао полумаратон
у својој 78. години

СПОРТОМ ДО ЗДРАВОГ
ЖИВОТА

Poštovani,
U cilju uspostavljanja je
jedne
edne nove saradnje, predsta
predstavljamo
avljamo
osiguranje.
Vam - Sava životno osig
guranje.
postojanja.
ojanja.
Kompanija Sava Re ima
a već iza sebe 39 godina post
Zadnjih par godina je i među najvećim reosigurav
reosiguravajućim
vajućim
kompanijama u region
regionu.
u. Krajem 2008. godine Sa
Sava
ava Re
osiguranje.
osniva Sava životno osig
guranje.

Међу неколико хиљада спортиста који су
учествовали у једној од три главне трке на
26. београдском маратону било је и двадесетак
војних пензионера

З

а Станоја Јеремића, пуковника у пензији, трчање је смисао живота и брана од готово свих болести. Атлетиком је почео да се
бави из нужде, када је имао само седам година, јер је свакодневно као ђак-пешак преваљивао пут дуг 7 км, од села Јабланица до Горњег Милановца, где је похађао основну школу.
Касније је наставио да трчи меморијалне трке: Авала, Јајинци,
Цер, Црни врх... Уследили су маратони и полумаратони... Трке у
иностранству...
Истрчао је више од 30 маратона и полумаратона. Освојио више
десетина медаља и пехара...
Зарад конндиције и здравља и данас свакога дана истрчи 10 –
12 километара.
Здрав ко дрен, кажу многи који га познају.
-Код трчања је веома важно дисати на нос. Када је хладно, тиме
се спречава удар хладног ваздуха на грло, а када је спарно, у носу се ваздух охлади, чиме се грло лишава наглог сушења, вели
Јеремић.
Уз свакодневно бављење спортом, тајна дуговечног живота,
према његовој теорији, је потреба да се дневно обавезно поједу
килограм воћа и килограм поврћа, нарочито путем салата. Веома
је важно да барем једном седмично на трпези буде риба.
Ове године Станоје Јеремић је готово са лакоћом претрчао полумаратон у 78. години живота.
Како нам рече, трчаће и догодине.
З. П.

SAVA
Od tog momenta, mi
m pripadamo velikoj SAV
VA RE
kompanija
GRUPACIJI. Pored komp
panija sa evropskog i istočnog tržišta,
osiguravajuće
grupaciju čine i osigura
avajuće kompanije sa prostora
a bivše
Jugoslavije: Maribor i Tilia
T iz Slovenije, Velebit iz Hr
vatske,
Hrvatske,
bak iz
Sava Montenegro izz Crne Gore, Sava Tab
Tabak
Makedonije...
Poslujući više od tri go
odine na tržištu Srbije, Sava životno
ž
godine
osiguranje, polako form
ira svoju poziciju. Poziciju i našš razvoj
formira
vidimo, pre svega, u širenju
šireenju dobre i kvalitetne slike o živ
votnom
životnom
osiguranju, potrebe za životnim
ž
osiguranjem kako svak
kog od
svakog
nas kao
k
pojedinca,
d
ta
k i potrebe
ko
b našihh najbližih,
bl h, našihh
tako
prijatelja, kolega...
Dobar i kvalitetan živo
ot u danima koji dolaze, mo
ože se
život
može
obezbediti samo DANA
AS ostvarenom kvalitetnom bri
gom o
DANAS
brigom
sutrašnjici.
Svaki dan znači mnogo i to svi znamo.
Ovom prilikom želimo d
a Vam ponudimo jedan proizvod
proizvvod koji
da
je sigurno jedinstven na tržištu – Zlatna jesen. Suština
S
programa je da omog
gućavamo kijentimima da fin
ansijski
omogućavamo
finansijski
obezbede svoje najmil
ije od izvesnih događaja koje
kojje nam
najmilije
pozne godine života do
onose. Reč je doživotnom osig
guranju
donose.
osiguranju
života za lica starija od
d 50 do 80 godine života. Nakon
N
ž
osiguranje postaje bes
splatno
navršene 85 godine života,
besplatno
jučenju
odnosno - premija se viš
še ne plaća. BITNO - pri zakl
više
zaključenju
ovog ugovora o osigura
anju nije potreban zdravstveni upitnik,
osiguranju
a isplata osigurane sumee se vrši u roku od 2 dana.
S poštovanjem,
SAVA ŽIVOTNO OSIG
GURANJE a.d.o.
OSIGURANJE

zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
zi
votno.osiguranje@
@sava-osiguranje.rs
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VOJNI

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
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●

Godina HI

●

broj

112

●

APRIL 2013 .

Годишња скупштина
УВПС

Отцепљење Косова
и Метохије

Седамдесет осам дана
у одбрани отаџбине

ОДЛУЧНИ
У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА

ОД АГРЕСИЈЕ
ДО СЕЦЕСИЈЕ

НАТО ПРОМОВИСАО
ЗАКОН ЏУНГЛЕ
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