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Чекајући пресуду Управног суда Србије

ЧАСТ ИЛИ СУНОВРАТ
ПРОФЕСИЈЕ

Сто година 
од Првог светског рата

ТРАДИЦИЈЕ -- ВЕЧНА
ВАТРА СЛОБОДАРСТВА

Шта чине светски центри
моћи против људи

УПРАВЉАЊЕ 
МОЗГОМ

После покушаја да се
прекроји прошлост

ПОРЕЂЕЊЕ
НЕУПОРЕДИВОГ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ       ГОДИНА   ХII  - БРОЈ  121  - ЈАНУАР 2014.

ЧАСТ ИЛИ СУНОВРАТ 
ПРОФЕСИЈЕ
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„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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Б
огојављење, 19. јануар по новом календару,
Православна црква слави као велики хри-
шћански празник, а православни једни друге

поздрављају древним поздравом Бог се јави-Заи-
ста се Бог јави. У православним храмовима ши-
ром Србије служене су литургије, а на водама ор-
ганизована традиционална пливања за Часни крст. 

У светковини Богојављења припадници Речне
флотиле из Новог Сада учествовали у Сремској
Каменици. Током литургије, коју је у храму Рођења
Пресвете Богородице уз саслужење протојереја
Теодора Катића, војног свештеника Прве бригаде
капетана Ђорђа Стојисављевића и свештеника
Жељка Кусића, служио владика сремски Василије,
освећени су ледени, дрвени и Крстовдански крст.

Ношени у литији кејом Дунава, крстови су унети
на речни миноловац Речне флотиле. Након поме-
на жртвама Дунава, посебно жртвама новосадске
рације, велики крстовдански крст са упаљеним
свећама пребачен је у чамац ронилаца Речне фло-
тиле, а са њега спуштен у воде Дунава. Ледени
крст, са речног миноловца, уз молитве, такође је
спуштен у Дунав, док се око шездесетак пливача,
међу којима и капетан Мирослав Милутиновић и
старији водник Далибор Анђелковић из састава
Речне флотиле, храбро скачући у хладну воду, бо-
рило за ласкаву титулу освајача Часног крста.

Будимир М. ПОПАДИЋ

Литија дуж дунавског кеја Старт пливача за Часни крст 

Крстовдански крст у чамцу 
ронилаца Речне флотиле 

Пуковник Андрија Андрић командант
Речне флотиле са владиком 

сремским Василијем на речном 
миноловцу 

Сто одсто 
водоотпоран!

Светковина Богојављења у Новом Саду

ОСВАЈАЊЕ 
ЧАСНОГ КРСТА   

ИЗДАВАЊЕ
АПАРАТА НА

ВОЈНЕ
РЕЦЕПТЕ

ФОТО-РЕПОРТАЖА
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Oficirska sabqa 
i paradni bode`i

kroz vreme i sve~anosti 

Paradni bode`i
• kopneni

• vazduhoplovni
• mornari~ki

cene sabqi • standardna ... 64.000,00 + PDV
• posrebrena ... 68.000,00 + PDV
• pozla}ena ..... 73.000,00 + PDV

paradnih bode`a
• pozla}en ....... 44.000,00 + PDV
• posrebren..... 39.000,00 + PDV

20 mese~nih rata

Tel: 011/316-24-88.    011/377-15-22,    060/676-88-01
Web: www.statusstil.com                      E-mail: office@statusstil.com
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