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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

Vam - Sava životno osig
U cilju uspostavljanja je

Poštovani,

guranje.
edne nove saradnje, predstaavljamo

grupaciju čine i osigura
GRUPACIJI. Pored komp
Od tog momenta, m

osniva Sava životno osig
kompanijama u region
Zadnjih par godina je

imaReSava Kompanija 
Vam  Sava životno osig

avajuće kompanije sa prostora
panija sa evropskog i istočnog 
mi pripadamo velikoj SAV

guranje.
u. Krajem 2008. godine Sa
 i među najvećim reosigurav

postgodina39sebeizaa već
guranje.

a bivše
tržišta,

VA RE

ava Re
vajućim 
ojanja.

k d
osiguranju, potrebe za ž

širesvega, u vidimo, pre 
osiguranje, polako form

od tri goPoslujući više 

Makedonije...
Sava Montenegro iz
Jugoslavije: Maribor i T

k b h bl h
životnim osiguranjem kako svak

o živkvalitetne slike i dobreenju 
ira svoju poziciju. Poziciju i naš

odine na tržištu Srbije, Sava ž

z Crne Gore, Sava Tab
Tilia iz Slovenije, Velebit iz Hr

h
kog od 
votnom
š razvoj
životno 

bak iz
vatske,

želimo dprilikomOvom

Svaki dan znači mnogo

sutrašnjici.
obezbediti samo DANA
Dobar i kvalitetan živo
prijatelja, kolega... 
nas kao pojedinca, ta

proizvponudimo jedana Vam

 i to svi znamo.

AS ostvarenom kvalitetnom bri
ot u danima koji dolaze, mo

ko i potrebe naših najbližih,

kojivod

gom o
ože se

, naših

ovog ugovora o osigura
višse odnosno - premija 

navršene 85 godine ž
odstarija za lica života 

pozne godine života do
najmilsvojeobezbede

programa je da omog
je sigurno jedinstven 

želimo dprilikomOvom 

anju nije potreban zdravstveni 
še ne plaća.  BITNO - pri zakl

života, osiguranje postaje bes
Nživota.godine 80do 50d

onose. Reč je doživotnom osig
kojdogađajaizvesnih odije 

gućavamo kijentimima da fin
na tržištu – Zlatna jesen. S

proizvponudimo jedan a Vam 

upitnik,
jučenju 
splatno
Nakon
guranju

namje 
ansijski
Suština

kojivod

SAVA ŽIVOTNO OSIG
S poštovanjem,

a isplata osigurane sume

GURANJE a.d.o.

e se vrši u roku od 2 dana.

e@jnnjarraugiigs.ootnovzi e.rsjnnjarraugiigsa-ova@s

У Новом Саду обележени значајни
датуми српске авијације

ЖАРИШТЕ 
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
Поводом 2. августа, Дана

авијације и шездесет деве-
те годишњице од формира-

ња ловачких и jуришних пукова
авијације, падобранских једини-
ца ЈНА и 1. партизанског падо-
бранског батаљона, ветерани
пилоти и падобранци Војводине
организовали су више манифе-
стација.

Уз композицију Востани Сер-
бие у извођењу камерног хора
Биљур из Београда, на Авијати-
чарском гробљу у Новом Саду
бројне делегације положиле су
цвеће на спомен обележје пе-
десет шесторици ваздухоплова-
ца погинулим у борбеним деј-
ствима, на обуци и тренажима у
периоду од 1918. до 1941. годи-
не. Уз налет авиона Аероклуба
„Нови Сад“ положено је цвеће и
на спомен обележје погинулим
ваздухопловцима ловачких и ју-
ришних пукова авијације, падо-
бранцима 63. падобранске бри-
гаде и припадницима 240.срд
ПВД у новосадској касарни „Ју-
говићево“, где је организовано и
централно обележавање зна-
чајних авијатичарских датума. 

Подсећајући присутне на
историјске дане стварања и
развоја српске авијације и падо-
бранства Славољуб Михајло-
вић, председник Удружења ва-
здухопловаца Војводине, рекао
је како Нови Сад, као један од
некадашњих највећих и најва-
жнијих ваздухопловних центара
Аустро-угарске монархије, како
у настанку и развоју ваздухо-
пловства Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца, тако и након
ослобођења 45. године, постаје
главни центар југословенског
војног ваздухопловства и тиме
заузима значајну улогу у исто-
рији српске авијације.

-Као највећи и најопремље-
нији, новосадски аеродром у ка-

сарни „Југовићево“ постаје
главни аеродром Краљевине
Југославије на који су, у децем-
бру 1918, године, слетеле све
јединице српске авијатике које
су дејствовале на Солунском
фронту. Почетком 1919. форми-
рана је прво Ваздухопловна ко-
манда, 1920. Одељење за ва-
здухопловство и, коначно, 1927.
Команда ваздухопловства Кра-
љевине Југославије, која на тој
локацији остаје до 1936. године,
нагласио је Михајловић.

Честитајући ветеранима, пра-
зник Мирослав Васин потпред-
седник Владе АП Војводине ис-
такао је важност настављања
традиције обележавања ова-
квих јубилеја, преносећи их, на
најбољи начин, на младе као
путоказ будућности.

Наводећи како је и прва про-
слава установљеног Дана ави-
јације, 1924. године, одржана у
Новом Саду, Мирослав Илић
потпредседник градске Скуп-
штине рекао је да се, просла-
вљајући велики празник  авија-
ције на  Светог Илију, с поносом
и пијететом присећамо људи и
њихових дела из чијег је висо-
ког личног осећања одговорно-
сти изникао патриотизам према
отаџбини, народу и слободи.  

Обележавању Дана авијације
присуствовали су и представни-
ци града Новог Сада, Општина
Тител, Жабаљ, Рума, Апатин и
Сремска Митровица, Команде В
и ПВО, јединица Војске Србије,
покрајинских и градских удруже-
ња, Удружења пензионисаних
војних пилота и падобранаца
Србије, Београда и Ниша, и
други, а заслужним појединци-
ма уручена су признања.

Будимир М. ПОПАДИЋ

„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.

IZDAVANJE APARATA NA VOJNE RECEPTE

Пошта палима за
слободу отаџбине 

Припадници Војске
Србије такође су
одали пошту 
храбрим 
ваздухопловцима

Полагање венаца у
касарни Југовићево

Akcionarsko društvo za osiguranje
Član Sava Re Grupe
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GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ● Godina HI ● broj 115 / 116 ● JUL -AVGUST 2013.

УДРУЖЕЊЕ
ВОЈНИХ

ПЕНЗИОНЕРА
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