C M
Y K

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.
Od tog momenta, mi
m pripadamo velikoj SAV
SAVA
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
formira svoju poziciju. Poziciju i našš razvoj
osiguranje, polako formira
šireenju dobre i kvalitetne slike o živ
votnom
vidimo, pre svega, u širenju
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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Двеста година од рођења
Петра II Петровића Његоша

ВЕЛИКАН ПИСАНЕ
РЕЧИ

Његошеве
гусле

Маузолеј на Ловћену
Петар II
Петровић
Његош

Његошева митра
Цетињски манастир
етар II Петровић Његош, црногорски владика, највећи црногорски и
један од највећих српских песника,
филозоф и државник, рођен је 13. новембра 1813. године у Његушима, главном селу Кутијске нахије, под Ловћеном, као други син Томе Маркова Петровића и Иване (рођене Пророковић).
На крштењу је добио име Радивоје под
којим је касније у народу и био познат
владика Раде.
Почетком 1825. године, владика Петар I, његов стриц, узима га под своје и
доводи у цетињски манастир, да га
школује и припреми за наследника. Први Радови васпитачи на Цетињу су били калуђер Мисаил Цветковић и владикин секретар Јаков Цек.
Његошев брат од стрица је такође
школован у Русији, али је он више волео војску и официрски позив, а традиција је налагала да владалац Црне Горе буде владика. Митрополит Петар I је
20. јануара 1827. године изразио жељу
да му наследник буде Раде Томов, а не
Ђорђије Савов, који ће касније у Русији
постати коњички официр. Радета задржава крај себе и покушава да му пренесе своја знања, учи га италијански, руски, немачи, мало енглеског и француског и дели са њим књиге из своје богате библиотеке. Владика Петар I задржава у служби, као државног секретара
и једног министра, песника Симу Милутиновића Сарајлију и поверава му у задатак васпитавање Рада Томова.
После стричеве смрти, 1830. године,
Његош се закалуђерио и примио управу над Црном Гором. Његош путује у
Петроград, где је завладичен. По повратку у Црну Гору, као први црногорски валдика посвећен у Русији, са со-

P

Његош са пратњом
приликом одређивања
границе са Аустријом
бом доноси у једанаест спакованих
дао и да се сагради на Ловћену скромсандука неколико стотина књига за пона црква у којој ће бити сахрањен.
требе цркве и школе и за себе лично.
Наредне године завршава писање
На том путовању Његош је такође наГорског вијенца. Увиђајући да му је
бавио штампарију, коју је наменио за
здравље све лошије, 20 маја 1850. гоштампање буквара, чаславаца и псалдине, током боравка у Прчњу, пише тетира. Већ идуће године на Цетињу са
стамент именујући Данила Петровића,
радом почиње и прва основна школа за
сина свог брата од стрица, за наследтридесет ученика.
ника.
Петар II Петровић Његош 1834. годиУмире 19. октобра 1851. године, у 10
не објавио је на Цетињу и своју прву
ујутро, на Цетињу, после 21 године назбирку песама Пустињак цетински,
кон што је постао владар. За време
одштампану у цетињској штампарији.
владавине поставио је темеље модер1835. године, две године након завлане државе, установио извршну власт и
дичења, добија степен архиепископа.
сенат, организовао судове, увео пореТоком пролећа и лета наредне годизе, основао прва штампарија на Цетине владика је у близини старог манању и подигао прву школу. У књижевној
стира на Цетињу саградио нови опребаштини оставио је еп Луча микрокомљени дворац са пет одељења, висозма, драму Лажни цар Шћепан Мали и
ким зидовима и кулама, који је касније
мноштво песама.
назван Биљарда, по првом билијарДивна Милошевић
ском столу донетом ту 1839. године. У пролеће
1845. године је
завршио писање
Луче микрокозме,
религиознофилозофског спева о
настанку света.
Књигу је посветио
свом
некадашњем учитељу
Сими Милутиновићу и она је исте
године и штампана у Београду. Током те године је SLU[NI APARATI SE IZDAJU I NA VOJNE RECEPTE
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VOJNI

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

●

Godina HI

●

broj

110

●
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,,Политика“ о закидању принадлежности
војних пензионера

ДА ЛИ ЈЕ УПРАВНИ СУД
ИЗНАД УСТАВНОГ
Нови закон о пензијском и
инвалидском осигурању

Животна прича генерала који је
погазио официрску реч

О кризи сазнања, морала,
примера и ауторитета

ПОВРАТАК У
РАНИЈЕ ЈАТО

КАЈАЊЕ
И ПОКАЈАЊЕ

ЧАСТ ЈЕ БИТИ
ЧОВЕК
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