
Лист Компаније „Дунав осигурање”БР. 363/2015, ГОДИНА XLIII - ISSN 1452-5755

Радом и знањем до опоравка

Позив добродошлице у „Дунав осигурање“

Полиса је понекад питање опстанка и новог почетка

„Дунав ДПФ“ синоним за успешан фонд





1

СА
ДР

Ж
АЈ

САДРЖАЈ 

Издавач: КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊE“ а.д.о., Бeоград, Макeдонска 4
Издавачки савет: мр Василије Домазет, проф. др Предраг Шулејић, проф. др Јелена Кочовић, 
проф. др Татјана Ракоњац Антић, др Јован Ћирић, доц. др Наташа Петровић Томић, проф. др 
Маја Николић, др Слободан Самарџић, др Зоран Радовић
Главни и одговорни урeдник: Љиљана Лазарeвић Давидовић
Новинари: Зорана Николић Јолдић, мр Милош Петровић
Лектура: Драшко Вуксановић
Фотографије: Ненад Петровић, Коста Пјанић
Сeкрeтар Рeдакцијe: Јулија Пeјаковић
Рeдакција: Макeдонска 4/VI, 11000 Бeоград, Тeл. 011 3221 746; е-mail: redаkcijа@dunаv.cоm
Крeативни концeпт, графички дизајн и штампа: , Нови Сад
Тираж: 2500 примeрака

CIP – Каталогизација у публикацији 

Народна библиотека Србије, Београд

368+658(497.11)(085.3)

ОСИГУРАЊЕ / главни и одговорни  

уредник Љиљана Лазаревић-Давидовић. –  

Год. 3, бр. 18 (март 1974) – Београд  

(Македонска 4) : Компанија „Дунав осигурање“, 1974 – 

(Нови Сад: Стојков). – 30 cm

Наставак публикације: Београд

ISSN 1452-5755 = Осигурање (лист)

CОBISS.SR-ID 1940234

Интервју

2    Мр Мирко Петровић: РАДОМ И ЗНАЊЕМ ДО 
ОПОРАВКА

Акценти
6  ИНОВИРАЊЕ УСЛУГА ЈЕ СЛОЖЕН ПРОЦЕС

9  ПОЗИВ ДОБРОДОШЛИЦЕ У „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

У фокусу: Животна осигурања
13 БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВРЕДИ УЛАГАТИ

16 ПРВЕ „ДУНАВОВЕ ПЕТИЦЕ“

17 ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ДУНАВ ЛАЈФА“ НА ГАРДОШУ

Осигурање пољопривреде
18 ПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ ОСИГУРАЊА АГРАРА

20 ПОЛИСА ЈЕ ПОНЕКАД ПИТАЊЕ ОПСТАНКА И 
НОВОГ ПОЧЕТКА

22 СТРУЧНИ ТИМОВИ КОМПАНИЈЕ НА УСЛУЗИ 
ОСИГУРАНИКУ

24 ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

25 ПОГОДНОСТИ ЗА ЦРНОТРАВЦЕ

Наша предузећа
26 ИМОВИНА ФОНДА ДОСТИГЛА ДЕСЕТ 

МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

28 „ДУНАВ ДПФ“ СИНОНИМ ЗА УСПЕШАН ФОНД

30 ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ

Специјална понуда
31 БЕЗБРИЖНИ ЛЕТЊИ ДАНИ УЗ „ДУНАВСКЕ“ 

ПОЛИСЕ

32 СЕЗОНСКО СНИЖЕЊЕ ЗА ЛЕТЊЕ ОСВЕЖЕЊЕ

33 ОСИГУРАЊЕ ЗА СВЕГА 1.140 ДИНАРА

34 ПАКЕТИ ПУНИ ПОГОДНОСТИ

Реч струке и науке
37 НЕОПХОДНА ЈАЧА САРАДЊА ДРЖАВЕ И 

ОСИГУРАВАЈУЋИХ КУЋА

39 УПРАВЉАЊЕ КАТАСТРОФАЛНИМ РИЗИЦИМА - 
НАЈВАЖНИЈИ ИНТЕРЕС ДРЖАВЕ

42 НА РАСКРШЋУ ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА И 
ЛОКАЛНИХ ПРИЛИКА

44 РАЗМЕНА ИСКУСТАВА И ЗНАЊА

46 ОД НАЈНОВИЈИХ ДОСТИГНУЋА ДО ЗДРАВЕ 
ПОСЛОВНЕ ЛОГИКЕ

48 СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ОЧУВАЊЕ 
КАПИТАЛА КОМПАНИЈЕ

Људи и догађаји
50 БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - РАСАДНИК НАШИХ 

НАЈЕМИНЕНТНИЈИХ КАДРОВА

Подршка Kомпаније
52 ДОБРО СЕ ДОБРИМ ВРАЋА

Дунав АРС
53 ГАЛЕРИЈА У СРЦУ ПРЕСТОНИЦЕ

In memoriam
56 ПРЕДРАГ БАТА МИЛОШЕВИЋ (1936-2014)



2

 | 363-2015
ИН

ТЕ
РВ

ЈУ

Тржиште осигурања у Србији променило се у по-

след њих неколико година. Конкуренција је све 

оштри ја, стандарди осигуравајуће делатности на 

далеко вишем нивоу, захтеви клијената за што 

ква   литетнијом услугом по најповољнијој цени све 

из ра женији. У таквим околностима није лако за-

држати позицију тржишног лидера, поготову ако 

се има у виду да је наша кућа прошла кроз период 

вишегодишње стагнације. На који начин заустави-

ти негативне тенденције у пословању, где се могу 

и морају постићи уштеде и у ком правцу ићи даље, 

за лист „Осигурање“ разговарамо са мр Мирком 
Петровићем, генералним директо ром Компаније, 

за кога је поновни долазак на ову функцију са за-

датком да на ноге подигне посрнулог гиганта, у 

овом тренутку, много више од изазова. 

 После скоро шест година поново сте се вра-
тили на чело Компаније. Какво стање сте зате-
кли када сте у другој половини прошле годи-
не преузели позицију генералног директора? 
Можете ли укратко да нам представите стање 
у фирми почетком 2009. и пет и по година ка-
сније, средином 2014?

– Компанија „Дунав осигурање“ завршила је 

2008. годину са добити од око милијарду и де-

ветсто милиона динара или 21,5 милиона евра, 

а у 2014. години исказала је губитак од пет и по 

милијарди динара. Од тога, акумулирани губитак 

из претходних година износи преко четири ми-

лијарде, а милијарду и триста милиона динара је 

губитак исказан само у 2014. години. То су подаци 

који јасно одсликавају разлику у позицији „Дуна-

ва“ пре пет и по година и у прошлој години, зате-

чену приликом мог поновног доласка у ову кућу. 

Држава је због тога донела одлуку да „Дунав“ 

до капитализује са четрдесет три милиона евра, 

што је омогућило поновно обезбеђење неопход-

них техничких резерви. Пре докапитализације, 

недостајало је 25 одсто средстава за покриће 

техничких резерви, или преко четири милијарде 

динара. Једино што је било сачувано јесте бренд 

„Дунав осигурања“, који је, нажалост, прошле го-

дине такође почео да се урушава.  

 Какве је резове било неопходно начинити у 
самом почетку како би се у најкраћем року ста-
билизовала ситуација и избегао могући црни 
сценарио?

– Било је неопходно обезбедити докапитализа-

цију „Дунава“ и „Дунав банке“, знатно повећати 

на  плату и драстично смањити трошкове. Како је у 

том тренутку непокривеност техничких резерви 

„Ду  нава“ износила преко четири милијарде динара, 

На родна банка Србије није имала намере да дозво-

ли да сами докапитализујемо „Дунав банку“, која је 

била у великим губицима. У складу с важећим про-

писима, банка је морала да буде у плусу од десет 

милиона евра, а она је имала минус у капиталу од 

три милиона. У процес докапитализације банке зато 

улази „Телеком“ са девет милиона, а ми са још три 

милиона евра, и на тај начин постижемо два циља: 

с једне стране стабилност банке, а с друге стране 

обезбеђивање и оживљавање наших депозита. Јер, 

„Дунав банка“, а преко ње и „Дунав осигурање“, 

би   ли су изложени „Интеркомерцу“, „Фармакому“ 

и разним другим клијентима чије је пословање оз-

биљно било доведено у питање, а које смо кредити-

рали, давали им различите гаранције, или куповали 

њихове корпоративне обвезнице. 

МР МИРКО ПЕТРОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР КОМПАНИЈЕ

РАДОМ И ЗНАЊЕМ 
 ДО ОПОРАВКА

 Само бренд попут „Дунав осигурања“ могао је да преживи растакање капитала и да сачува лидерску позицију 
на тржишту осигурања 

 У разноразним ризичним пројектима „Дунав“ је у претходних пет и по година изгубио близу шездесет милиона 
евра

 Рецепт за опоравак је једноставан – треба смањити трошкове, повећати наплату и не држати капитал умртвљен, 
већ га улагати у оне финансијске инструменте који доносе приход, али и релевантну сигурност
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 Да ли су неуралгичне тачке у пословању сани-
ране и шта је то на чему се мора дугорочније ради-
ти како бисмо повратили реноме најјаче куће на 
домаћем тржишту и ореол регионалног лидера? 

– Само овакав бренд какав је „Дунав осигура-

ње“ могао је да преживи овакво растакање ка-

питала и да ипак сачува лидерску позицију на 

тржишту осигурања. Неуралгичне тачке у посло-

вању које су морале одмах да се санирају били су 

енормни трошкови, и ту су одмах учињени први 

резови. И то не само смањивањем плата, већ и 

свих других издатака као што су, на пример, трош-

кови за гориво за службена возила, телефон ски 

рачуни, потрошња електричне енергије, воде, 

канцеларијског материјала.

Осим ових резова, било је, такође, неопходно 

спречити ризично располагање ликвидним сред-

ствима Компаније. Наиме, крајем 2008. године 

„Ду нав“ је имао близу сто милиона евра ликвид-

них средстава – у динарским и девизним депози-

тима по седовао је скоро осамдесет милиона евра, 

у обвезницама старе девизне штедње још четрна-

ест милиона евра, а остатак у ликвидним акција-

ма „Комерцијалне банке“. У 2014. години, „Дунав“ 

располаже са око двадесет три милиона евра у 

државним хартијама од вредности и са још негде 

око двадесетак милиона евра у депо-

зитима од којих се готово сви налазе 

у „Дунав банци“ и највећим делом 

су коришћени за кредитирање фир-

ми попут „Интеркомерца“ и „Беохе-

мије“, те ни су били на располагању 

Компанији.         

 На који се начин рас такала за-
видна имо  вина коју је „Дунав оси-
гурање“ по   седовало?

– „Дунав“ је на неколико начина 

гу био вредност своје имовине. Прво, 

средства су пла сирана на неадеква-

тан на  чин. У корпоративне об вез ни-

це клијената попут „Ин тер комерца“, 

„Га  ленике“, „Фар ма кома“ пласирано 

је око ми ли јарду и по динара. Део 

нов  ца положен је у депозите „Дунав 

банке“, из којих су поново кредити-

рани ти исти, али и други клијен-

ти. Депозити „Дунава“ служили су 

и као гаранције за кредите које је 

одобравала „Дунав банка“ и које би 

се активирале када ти кредити нису 

враћани. Милијарду и триста педе-

сет милиона динара нашег депозита 

блокирано је у „Универзал банци“ почетком 2014, 

јер се тадашњи менаџмент оглушио на упозорења 

стручних служби Финансијске и других функција, 

као и НБС, да новац из те банке треба хитно по-

вући. У свим тим ризичним пројектима „Дунав“ је 

изгубио близу 60 милиона евра.

За време мог првог мандата на челу Компани-

је, новац никад није пласиран у корпоративне об-

везнице, што је пословна логика којом се „Дунав“ 

и сада руководи. Средства уложена ове године у 

„Дунав осигурање“ докапитализацијом из буџета 

Републике Србије пласирају се искључиво у др-

жавне хартије од вредности које су најсигурније, 

најликвидније, и депонују се у банке одговарајуће 

високе стабилности и рејтинга, како те депозите 

не бисмо изгубили.

Друга неуралгична тачка је број запослених. 

У администрацији наше куће запослено је близу 

1.300 људи, а не би смело да их је више од шест 

стотина. Велики део „дунавских“ средстава одла-

зи за њихове плате. 

Трећи разлог је недовољна посвећеност про   -

да ји, недовољна фокусираност на клијенте, не           до-

вољна искоришћеност људских ресурса Ком па    није 

у погледу развоја наших услуга и максималног 

Мр Мирко Петровић, 
генерални директор 
Компаније
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квалитета тих услуга према потребама и захтеви-

ма клијената.

Све су то слабе тачке на којима се убудуће 

мора озбиљно радити.        

 Ако судимо према резултатима који су по-
стигнути у последњем кварталу 2014. и првом 
кварталу ове године у основној делатности, 
уз резање трошкова на свим нивоима, када се 
може очекивати опоравак и који су предуслови 
да до њега дође?

– У првом кварталу ове године постигли смо 

далеко боље резултате од оних у истом периоду 

лане. „Дунав“ поново осигурава ЕПС, повећан је 

број продатих полиса, фактурисана и наплаћена 

премија су знатно веће. Међутим, то не сме да нас 

завара, јер су у међувремену и стандарди осигу-

равајуће делатности подигнути на далеко виши 

ниво. Донет је нови Закон о осигурању чији су за-

хтеви према овој привредној делатности далеко 

већи, конкуренција на тржишту је веома оштра, 

а у јавном сектору се примењује Закон о јавним 

набавкама чији је основни критеријум искључиво 

цена. 

Оптерећење за пословање Компаније не пред       -

стављају само високи трошкови бруто зарада већ 

и нове процене вредности некретнина и обе з-

вређивање нематеријалних улагања. 

Једном речју, позитивне тенденције у посло-

вању у првом кварталу ове године нису довољне 

да би Компанија могла да се позиционира на тр-

жишту као високопрофитабилна. 

А што се тиче опоравка, рецепт је једноставан 

– треба смањити трошкове, повећати наплату и не 

држати капитал умртвљен у повезаним правним 

лицима, већ га улагати у државне хартије од вред-

ности које доносе највише приходе. Међутим, 

процес који томе води није ни лак за спровођење 

ни једноставан!

 Како су пословала повезана правна лица?
– Повезана правна лица представљају веома 

комплексну проблематику. У годинама које су иза 

нас, њихово пословање било је негативно, осим 

у „Дунав друштву за управљање добровољним 

пензијским фондом“. Губитак у претходној години 

забележио је „Дунав ре“. Друштву „Дунав осигу-

рање“ а.д. Бањалука била је неопходна докапита-

лизација од три милиона евра, јер му је у супро-

тном предстојало одузимање дозволе за рад. А и 

у том друштву показатељи су идентични као и у 

матичној кући – трошкови су повећани а премија 

смањена. Крајем 2008. године, Друштво „Дунав 

осигурање“ а.д. Бањалука је са 110 запослених 

остварило премију од двадесет један милион 

кон вертибилних марака (КМ), док је у 2014. го-

дини чак 255 запослених у том друштву постигло 

резултат од свега шеснаест милиона КМ премије 

осигурања. Његово учешће на тржишту Републи-

ке Српске са 18 пало је на свега 10,3 одсто на крају 

2014. године.

Пословање „Дунав аута“, оптерећено нерен-

табилним и неефикасним пројектима и бројем 

за послених, који се са 150 људи 2008. повећао на 

чак 400 људи, такође је негативно.

„Дунав турист“ опстаје захваљујући озбиљној 

подршци Компаније.

Сматрам да из појединих повезаних правних 

лица треба изаћи, али то није једноставно.

Наше најпрофитабилније предузеће је „Дунав 

друштво за управљање добровољним пензијским 

фондом“. Са учешћем од 40 одсто на тржишту и 

активом од десет милијарди динара, оно је лидер 

у правом смислу те речи. Капитал којим распола-

же ово друштво пласиран је највећим својим де-

лом у државне хартије од вредности.

 Подаци обично говоре више од речи, те Вас 
молим да нам на примеру основних показатеља 
пословања осигуравајућег друштва прикажете 
какви су резултати били некад а какви су сада.  

– Упоредни подаци су веома илустративни. 

Фактурисана премија „Дунав осигурања“ у 2008. 

години износила је 166 милиона евра, а укупна 

премија остварена на тржишту осигурања у Ср-

бији тада је износила 589 милиона евра. Те исте 

године, наше учешће на тржишту било је 28,2 од-

сто. Годину 2014. завршили смо с резултатом од 

145 милионa евра премије, то јест с падом од чак 

13 процената у односу на 2008. и са тржишним 

учешћем од 25,3 процента. Резервисане штете 

2008. године износиле су 68.000.000 евра, а сада 

је тај износ смањен на 46.000.000 евра. Трошко-

ви спровођења осигурања у 2008. достизали су 

55.000.000 евра, а 2014. чак 62.000.000 евра, и 

били су већи за скоро 12 процената. И коначно, 

добит на крају пословне 2008. године износила је 

21,5 милиона евра или тачно 21.492.000 евра, док 

је 2014. забележен губитак од 11.425.000 евра. 

Наведени подаци јасно указују да позитиван 

помак, остварен у првом кварталу ове године, 

када је повећањем тржишног учешћа за 3,1 од-

сто удео Компаније у фактурисаној премији на 

домаћем тржишту осигурања подигнут на 28,4 

процента, није довољан да бисмо занемарили у 

каквим се проблемима заиста налази наша кућа. 
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 Да ли су наше услуге на нивоу онога што нуде 
конкурентске куће на домаћем тржишту и јесмо 
ли конкурентни када су цене у питању?

– „Дунав осигурање“ ради на развоју услуга. У 

појединим врстама осигурања мораћемо да при-

бегнемо значајнијим променама и унапређењу 

услу га како бисмо достигли виши ниво конкурент-

ности, али тренутно кључни проблем није у квали-

тету наших услуга иако није спорно да и у том сег-

менту наилазимо на бројна ограничења. Једно од 

ограничења је информациона технологија, али још 

веће је продајна мрежа. Она је далеко развијенија у 

унутрашњости него у нашем главном граду, у коме 

су концентрисане готово три четвртине економске 

и привредне моћи Србије. Од укупно 300 продава-

ца на терену, у Београду их је свега двадесетак.

Пројекат развоја продаје на терену који смо 

отпочели 2007. године донео нам је у неживотном 

осигурању 1.700.000 динара премије, али у Београ-

ду доноси мање него у три наше филијале у Србији. 

Ми морамо створити такву продајну мрежу која ће 

бити у стању да дође до сваког места и клијента 

у нашој земљи. Нама не недостају пословнице и 

шалтери, али нам недостају продавци на терену, и 

то је наша највећа слабост. 

Поред тога, већ дуги низ година запослени у 

продаји нису добијали стимулацију за остварене 

резултате, али смо то поново вратили новим Пра-

вилником о награђивању. Такође, продавци по но-

во имају индивидуалне планове којима је прециз-

но одређена структура и висина премије коју треба 

да остваре.

 Већ у првом обраћању запосленима најавили 
сте отварање питања вишка запослених. Да ли 
је то и у овом тренутку неминовност и колики 
је оптималан број запослених за осигуравајућу 
кућу која има портфељ као што је наш у овом 
тренутку?

– Тешко је говорити о томе који је број запо-

слених оптималан. У администрацији, по мом ми-

шљењу, тај број би требало да буде око 600, а у 

нашој кући је достигао скоро 1.300. При том у овај 

број не рачунам запослене у филијалама и дирек-

торе филијала. Поређења ради, у „Ђенералију“ је 

у администрацији запослено око 500 људи, а та 

кућа бележи изнад 20 одсто учешћа на тржишту. 

Ми смо 2014. годину завршили са 25,3 одсто 

тржишног удела, што је најниже учешће у по-

следњих 30 година, и са укупним бројем од скоро 

3.000 запослених. Жао ми је што то морам да ка-

жем, али проблем евидентног вишка запослених 

мора се решити, и то јесте неминовност. 

 На који начин се може решити проблем виш-
ка запослених?     

– Са оваквим бројем запослених „Дунав“ не 

мо же позитивно да послује. У Компанију, и то 

углавном у администрацију, само у последњих 

неколико година примљен је неоправдано вели-

ки број запослених – чак трећина запослених у 

сталном радном односу примљена је у периоду 

од 2009. до 2014. године. Да би се овај проблем 

превазишао, Надзорни одбор је на седници одр-

жаној 1. јуна донео Одлуку о покретању поступка 

за утврђивање вишка запослених у Компанији 

„Дунав осигурање“ а.д.о. у 2015. години. Овом 

одлуком покреће се поступак за утврђивање виш-

ка запослених путем добровољног пријављивања 

запосленог за престанак радног односа због 

престанка потребе за његовим радом, утврђују 

се разлози за покретање овог поступка, услови за 

давање сагласности за остваривање права, под-

ношење захтева, рокови и поступак за давање 

сагласности, приоритети за решавање захтева 

запослених, поступак и рокови за давање саглас-

ности по поднетим захтевима, коначно одлучи-

вање о престанку радног односа, висина и услови 

за исплату отпремнине. У складу са Колективним 

уговором, висина нето отпремнине утврђује се у 

висини збира трећине зараде запосленог за сва-

ку навршену годину рада у радном односу у Ком-

панији увећану за 20 одсто. Зарадом се сматра 

просечна месечна зарада запосленог исплаћена 

за последња три месеца која претходе месецу у 

којем се исплаћује отпремнина. Сматрам да су 

те отпремнине прилика да велики број запосле-

них на адекватан начин буде обезбеђен. Уколико 

принцип добровољности не буде дао одгова-

рајуће резултате Компанија ће прибећи решавању 

вишка запослених по сили закона. Наравно, увек 

ће постојати могућност преласка у продају и рад 

на терену. Свима нам мора бити јасно да је продаја 

на терену основно занимање у осигуравајућој 

компанији и да ће увек постојати могућност да 

се из администрације оде у продају где се плата 

обезбеђује адекватним продајним резултатом.

    

 Која је Ваша порука запосленима?
– Рад и знање морају бити основни оријенти-

ри и на њима морају почивати вредносни судови 

у једној компанији. Морамо радити и непрестано 

повећавати ниво свог знања како бисмо доприне-

ли опоравку и успеху куће у којој радимо, али и 

свом личном напретку. 

Љиљана Лазаревић Давидовић 
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Као компаративна предност наше компаније у 

до мену неживотних осигурања често се наводи 

бо гата и разноврсна понуда у области осигурања 

мо торних возила, у комбинацији с развијеном 

мрежом која омогућује брзу и ефикасну процену 

и накнаду штета. Премда знатно тржишно уче-

шће „Дунава“ у одређеним областима Компанији 

пружа ослонац приликом превладавања финан-

сијских и других изазова, пословање осигура-

вајућих кућа не може се свести на пуко поређење 

удела на тржишту, већ захтева свеобухватнији, 

аналитичнији приступ. Ана Ћетковић, директор 

Дирекције за неживотна осигурања, за лист 

„Оси гурање“ појаснила је у којој мери претход-

на констатација одражава реално стање и која је 

позиција – и перспектива – различитих услуга у 

портфељу неживотних осигурања наше куће. 

- Најраспрострањенија мрежа продаје широм 

Србије, свакако, представља једну од компара-

тивних предности Компаније, како у домену оси-

гурања моторних возила која тренутно домини-

рају на домаћем тржишту тако и код свих осталих 

врста неживотних осигурања. Не треба забора-

вити да је „Дунав“ једина домаћа осигуравајућа 

кућа регистрована за све врсте осигурања, с па-

летом од преко 90 различитих услуга неживот-

них осигурања. И поред пада тржишног учешћа у 

неживотним осигурањима у 2014. години са 32,5 

одсто на 30,3 процента, Компанија остаје лидер 

на укупном тржишту неживотних осигурања и 

појединачно у готово свим врстама неживот-

них осигурања. У релативно развијеним врстама 

осигурања на домаћем тржишту Компанија бе-

лежи тржишно учешће које се креће од 31 посто 

у осигурању од незгоде и у осигурању од ауто-

одговорности до преко 35 одсто у осигурању 

имовине и осигурању од опште одговорности. У 

специфичним врстама осигурања, као што је оси-

гурање пловних објеката и ваздухоплова тржиш-

но учешће Компаније иде и до 90 процената.

С друге стране, премија осигурања у Србији од 

око 80 евра по становнику и даље је далеко испод 

просека у односу на развијене европске земље, 

али и у поређењу с регионом. Премија осигурања 

по становнику у Хрватској нпр. износи 280 евра, у 

Словенији 910 евра, док у развијеним земљама Ев-

ропске уније достиже 3.800 евра. Из те перспекти-

ве, потенцијал за даљи развој осигурања је велики. 

Континуиран рад на порасту свести о потреби и 

значају осигурања, подизање животног стандар-

да у земљи, као и активан приступ саме компаније 

променама на тржишту, свакако ће створити пре-

дуслове за знатнији раст свих видова осигурања, 

а посебно осигурања имовине физичких лица, 

малих и средњих предузећа, добровољног здрав-

ственог осигурања и различитих видова осигу-

рања од професионалне одговорности. 

 Упркос изазовним околностима за послова-
ње Компаније, неопходно је иновирати услуге 
и држати корак с конкурентима. У којој мери 
„Дунав осигурање“ успева да истовремено ко-
ригује своје институционалне перформансе, 
развија понуду и задржи старе, односно приву-
че нове клијенте?  

- Иновирање услуга је сложен процес. Под-

разумева читав низ активности и тимски рад раз-

них организационих целина како би се обезбедио 

адекватан одговор на све динамичније конку-

рентско окружење. Када су у питању масовне вр-

сте осигурања, неопходно је обезбедити довољ-

ну флексибилност услуга како би се омогућио 

ИНТЕРВЈУ СА АНОМ ЋЕТКОВИЋ, ДИРЕКТОРОМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ИНОВИРАЊЕ УСЛУГА 
 ЈЕ СЛОЖЕН ПРОЦЕС

 Када су у питању масовне врсте осигурања, неопходно је обезбедити довољну флексибилност услуга, како би се 
омогућио њихов неометан пласман кроз различите канале продаје 

 Континуиран рад на свести о потреби и значају осигурања, подизање животног стандарда у земљи и активан 
приступ Компаније ка променама на тржишту створиће предуслове за значајнији раст свих врста осигурања

 Чврста сарадња између организационих јединица је предуслов опстанка сваке компаније
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њихов несметан пласман кроз разнородне канале 

продаје, од којих сваки има своје специфичности. 

У том смислу, неопходне су јака информатичка 

подршка, перманентна обука продаје, као и пра-

вовремена маркетиншка промоција. У ситуацији у 

којој Компанија мора да ради на смањењу трошко-

ва, уз постојање разуђеног информационог сис-

тема и недовољног броја стручног кадра у поје-

диним  фазама процеса развоја 

услуга за омогућавање пара-

лелног рада на више пројеката, 

иновирање услуга и модерни-

зација приступа потенцијалним 

клијентима прави су изазови и 

захтевају додатно ангажова ње 

свих учесника. Од краја про-

шле године до сада измењено 

је шест услуга и пласиране су 

три нове (осигурање имови-

не од опасности земљотреса, 

добровољно осигурање влас-

ника шинских возила од одго-

ворности за штете причињене 

трећим лицима, оси   гурање про-

фесионалне од говорности по-

средника у промету непокрет-

ности, осигура ње усева итд). До 

краја 2015. године планирани 

су измена  и пласман најмање 

шест нових услуга (осигурање 

животиња, ауто-каско, пакет 

имовинских осигурања за фи-

зичка лица, оси гурање незгоде 

преко систе ма обједињене нап-

лате, моделовање постојећих 

услуга за пласман преко нових 

канала продаје као што су ПТТ, 

Телеком, итд). Паралелно са додатним алатом по-

пут сајамских промотивних акција, UW смерница 

за осигурање појединих група услуга, измење ног 

Правилника о фактурисању, наплати премије и 

одобравању попуста омогућава се флексибил-

нији приступ тржишту и премошћује период до 

коначне измене појединих производа с циљем 

одржавања постојећег портфеља, враћања дела 

осигураника који су у претходном периоду из-

губљени и привлачења потпуно нових клијената.

 Да ли су организационе промене у домену 
неживотних осигурања у Компанији довољан 
одговор на изазове с којима се наша кућа 
суочава? 

- Свакако да не. Извршене организационе про-

мене само су почетне мере како би се обезбедила 

минимална оптимизација појединих послова. 

Про стора за подизање ефикасности целокупне 

организације Компаније има доста, од скраћи-

вања линија комуникације, преко даљег групи-

сања појединих послова, до поједностављивања 

појединих процедура уз задржавање потребног 

мониторинга целокупног просеца од уговарања 

осигурања до ликвидације штета. Треба имати у 

виду да свака организациона промена, без обзи-

ра на величину, подразумева одређени период 

прилагођавања целокупне структуре, како би се 

адекватно сагледали постигнути ефекти и недос-

таци и како би се организациона структура при-

премила за нове измене без угрожавања контину-

итета и ваљаности пословних процеса. 

 У којим областима је неопходна чвршћа са-
радња између различитих организационих је-
диница Компаније (нпр. у домену процене ри-
зика, као и у другим аспектима пословања)? На 
који начин се то одражава на побољшање пара-
метара пословања? 

Ана Ћетковић,  
директор Дирекције за 
неживотна осигурања 
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- Чврста сарадња између организационих је-

диница је предуслов опстанка сваке компаније. С 

једне стране, она се обезбеђује јасно поставље-

ним стратешким циљевима Компаније и њиховом 

усаглашеношћу са изведеним приоритетима сва-

ке организационе целине. С друге стране, ближа 

сарадња се постиже развојем тимског рада, зајед-

ничким пројектима, континуираном разменом ин-

формација и знања зарад бољег разумевања уло-

ге сваке организационе целине, бољег уочавања 

свакодневних проблема и недоумица с којима се у 

процесу рада суочавају различити организацио-

ни делови у њиховом даљем решавању. Компа-

нија је у том смислу увела одржавање редовних 

недељних колегијума директора свих функција и 

дирекција, месечне колегијуме дирекције продаје 

уз укључење и осталих функција, а иницирано је 

и организовање интерних специјализованих еду-

кација, стручних радионица за размену знања и 

искуства с представницима различитих функција. 

Једна од првих радионица тог типа планира се уп-

раво на тему битних елемената за процену ризика 

при преузимању у осигурање, прегледа предмета 

осигурања и процене максимално могуће штете.

 Адекватна процена ризика представља кључ 
за профитабилно пословање. На који начин се 
унапређују стандарди у домену андеррајтинга, 
и у којој мери то помаже утемељенијем послов-
ном планирању? 

- Континуирано праћење тржишних кретања и 

структуре портфеља осигурања од појединачних 

осигураника, прeкo специфичних група осигура-

ника, већих сегмената клијената до специфичних 

врста осигурања омогућава фино прилагођавање 

понуде Компаније, све у циљу подизања дугороч-

не профитабилности. Алат који се користи је раз-

нолик. Прописивањeм лимита за самостално уго-

варање осигурања од стране главних филијала по 

врстама осигурања и сегментима клијената обез-

беђује се контрола над  понудама осигурања које 

по својој структури и величини захтевају додатну 

процену ризика, учешће превентивног инжење-

ринга, потенцијално реосигуравајуће покриће... 

Поред наведеног, Дирекција за неживотна оси-

гурања издаје смернице за поједине врсте осигу-

рања, у којима се наглашавају елементи покрића 

на које је потребно посебно обратити пажњу при-

ликом уговарања осигурања, као и листе клијена-

та обавезних за квотацију, чиме се омогућава ди-

ректно моделовање понуда за оне осигуранике за 

које је дугорочним праћењем утврђено да имају 

лош однос премије и штета, велики заостатак у 

плаћању премије итд. С друге стране, праћењем 

учесталости захтева за квотацију по појединим 

врстама осигурања или групама клијената и ана-

лизом најчешћих разлога за упућивање захтева за 

квотацију одређује се смер развоја услуга и еле-

менти покрића који нису обухваћени тренутном 

понудом Компаније, a трaжe сe нa тржишту, као и 

услуге које захтевају ревизију ценовне политике 

услед притиска конкуренције.   

 Који су циљеви Дирекције за неживотна оси-
гурања за 2015. годину, а који су главни изазови 
с којима се та организациона целина суочава? 
С којим организационим јединицама Дирекција 
за неживотна осигурања највише сарађује?

- Дугорочни фокус Дирекције за неживотна 

осигурања јесте даљи развој алата и техника за 

андеррајтинг, наставак редефинисања портфеља 

осигурања путем издвајања осигураника који 

треба да буду у фокусу андеррајтинга, активно 

учешће у радним групама за консолидацију ин-

формационог система и ствaрaњe свeoбухвaтнe 

базе података као основе за праћење и кoнтрoлу 

процеса уговарања oсигурaњa,  али и за развој 

нових услуга и циљано ширење портфеља осигу-

рања. Дирекција континуирано ради на додатном 

поједностављивању интерних процедура, наро-

чито у комуникацији са организационим целина-

ма на које је у процесу рада директно усмерена, 

попут Дирекције за продају неживотних осигу-

рања, Дирекције за заједничке послове у осигу-

рању и Дирекције за накнаду штета.

 У „Дунав осигурању“ градите каријеру од 
1999. године, почев од позиције стручног са-
рад ника, па све до различитих руководећих 
по слова. По Вашем мишљењу, у чему се огледа 
највећа снага наше куће, то јест које каракте-
ристике могу омогућити опстанак Компаније 
међу водећим осигуравајућим кућама у земљи? 

- Широки спектар услуга осигурања и разгра-

ната продајна мрежа више пута су истицане као 

компаративне предности Компаније. Уз наведе-

но, свакако бих истакла познавање домаћег при-

вредног окружења и свих његових ограничења 

и недоследности, као и знатан број запослених 

у Компанији са дугогодишњим искуством рада у 

осигурању и поседовањем специфичних знања 

потребних у појединим областима осигурања, 

ко ји су база на коју треба ослонити даљи развој 

Компаније.

Мр Милош Петровић



9

АК
ЦЕ

НТ
И

Дирeкциja зa живoтнa oсигурaњa Кoмпaни je 

„Дунaв oсигурaњe“ у 2015. гoдини зaузимa нo ви 

курс нa пoљу oргaнизaциje пoслoвa, функциo-

нисaњa и oргaнизoвaњa тeрeнскe мрeжe, рe гру-

тaциje, oбукe и нaгрaђивaњa прoдaвaцa, aли сe и 

вишe нeгo икaд oкрeћe oсигурaницимa збoг кojих 

je Кoнтaкт центру прoдужeнo рaднo врeмe. Ис-

тoврeмeнo с увoђeњeм тих нoвинa, у тoку je вeли-

ки брoj aкциja и прoмoциja, a o свeму тoмe рaз-

гoвaрaмo с Aлeксaндрoм Кojићeм, кojи oд oктoбрa 

2014. рукoвoди Дирeкциjoм зa живoтнa oсигурaњa.

 Aктивнoсти зaпoчeтe крajeм прoшлe гoдинe 
нaгoвeстилe су динaмичну прoдajну сeзoну у 
2015. гoдини, чиjи je циљ дa oдржи и прoши-
ри пoстojeћи пoртфeљ oсигурaникa. Штa кaжe 
стaтистикa пoслoвaњa Дирeкциje нa крajу дру-
гoг квaртaлa године? Кaквa су пoрeђeњa с истим 
пeриoдoм лане?

– Рeзултaти пoслoвaњa говоре дa смo у пo-

смa трaнoм пeриoду смaњили трoшкoвe пo слo-

вaњa Ди рeкциje зa 17,5 oдстo у поређењу сa 2014. 

гoди ном. Исплaћeни изнoси на oснoву oткупљe-

них oси гурaњa мaњи су зa осам пoстo, a укупaн 

брoj стoр нирaних пoлисa oвe гoдинe нижи je зa 

19 проце ната. Вeoмa je вaжaн и пoдaтaк дa je брoj 

рaскинутих уговора о осигурању у oвoм пeриoду 

смaњeн зa 60 пoстo у oднoсу нa исти период прeт-

хoднe гoдинe, кao и дa je прoсeчнa угoвoрeнa гo-

дишњa прeмиja у нoвoзaкључeним oсигурaњимa 

вeћa зa седам пoстo. 

 Зa дoбрe рeзултaтe пoтрeбaн je и дoбрo oргa-
низoвaн тим, кao и плоднија интeрaкциja међу 
зaпoслeнима кojи oбaвљajу рaзличитe пoслoвe 
aли су дeo истoг лaнцa. Кaкo унaпрeђуjeтe кoму-
никaциjу у пoслoвним прoцeсимa?

– Toмe смo сe пoсeбнo пoсвeтили. Пo први пут у 

„Дунaву“ oргaнизуjeмo интeрнe рaдиoницe унутaр 

Дирeкциje, чиjи je циљ дa зaпoслeнe усмeримo 

jeднe кa другимa, дa укрстимo рaднe прoцeсe, ин-

фoрмишeмo jeдни другe o прeпрeкaмa нa кoje нaи-

лaзимo. Идeja je дa, примeрa рaди, нeкo из тeхникe 

прoдaje и нeкo из пoдршкe прoдajи нa тeрeну oдржe 

сaстaнaк сa свим oргaнизaтoримa и прeдстaвници-

мa aгeнaтa прoдaje. С прoблeмoм сe трeбa упoзнa-

вaти и рeшaвaти гa из првe рукe.

 Првe рaдиoницe су почеле с рaдoм, имa ли 
рeзултaтa, прeмдa je мoждa рaнo да се гoвoри o 
тoмe? 

– Првe рaдиoницe су oдржaлe кoлeгe из 

Oдeљeњa зa aндeррajтинг тoкoм aприлa, дoк je 

Oдeљeњe зa штeтe у мajу oргaнизoвaлo рaдиoни-

цe у свом дeлoкругу. Нa сaмoм пoчeтку oвe прaксe, 

што ћe сe  нaстaвити и у времену пред нама, вeћ смo 

успeли дa прeвaзиђeмo извесне прoблeмe. Нa тaj сe 

нaчин кoлeгe нeпoсрeднo упoзнajу сa свим пoслoв-

ним прoцeсимa у Кoмпaниjи и прoблeмe рeшaвajу 

синхрoнизoвaнo.

AЛEКСAНДAР КOJИЋ, ДИРEКТOР ДИРEКЦИJE ЗA ЖИВOТНA OСИГУРAЊA

ПОЗИВ ДОБРОДОШЛИЦЕ 
 У ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

Aлeксaндaр Кojић, 
дирeктoр Дирeкциje зa 
живoтнa oсигурaњa 
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 Штa зaпoслeни у прoдajнoj мрeжи мoгу oчeки-
вaти у погледу eдукaциje и зaштo je едукација 
вaжнa? Стичe сe утисaк дa стe много тoгa пoкрe-
нули, убрзaли динaмику актуелних процеса?

– Кoнтинуирaнa eдукaциja прoдajнe мрeжe изу-

зeтнo je битнa зато штo клиjeнти свojу прву слику 

o Кoмпaниjи дoбиjajу упрaвo у кoнтaкту с aгeнтoм 

прoдaje. Oсим сазнaњā o Кoмпaниjи, oсигурaњу, 

услугама и вeштинaмa кoмуникaтивнoсти, вaжнo je 

и прeпoзнaвaњe пoтрeбa клиjeнaтa. Агeнт je, пoрeд 

свeгa осталог, и финaнсиjски сaвeтник. Oн у свaкoм 

мoмeнту мoрa знaти дa клиjeнту пoнуди aдeквaтнo 

рeшeњe и пoмoгнe му у дoнoшeњу oдлукe. Пoрeд 

oснoвних oбукa кoje пoдрaзумeвajу упoзнaвaњe с 

нaшoм кoмпaниjoм, са oсигурaњeм кao прoфeсиjoм, 

са производима живoтних oсигурaњa и њиховим 

услoвимa, плaнирaнe су и рaдиoницe кoje ћe сe oдр-

жaвaти у кoнтинуитeту и чиja ћe тeмa бити вeштинa 

прoдaje, бригa o клиjeнтимa, дeбaтe o кoмпaниjским 

и кoнкурeнтским услугама. Поред eдукaциje, oвaквa 

oкупљaњa дoбрo утичу нa jaчaњe тимскoг рaдa и 

унaпрeђeњe прoдaje и услуга. Живoтнo oсигурaњe 

je динaмичaн финaнсиjски прoцeс, ту сe oкoлнoсти 

стaлнo мeњajу, учeсници нa тржишту нe смejу мнoгo 

чeкaти, динaмичнoст и стaлнo увoђeњe нoвих при-

ступa oбуци oнo je штo брзo урoди прoфитoм. 

 У вишe нaврaтa, на прeзeнтaциjама и у нoвим 
aкциjама кoje спрoвoдитe, нaглaшaвaтe улoгу 
пoстпрoдajнe бригe o клиjeнту. Дa ли je зaдр-
жaвaњe клиjeнтa у пoртфeљу jeфтиниjи прoцeс 
oд прибaвљaњa нoвoг?

– Кoлики гoд знaчaj имa сáмo зaкључeњe угo-

вoрa o живoтнoм oсигурaњу, пoдjeднaкo je вaж нa 

и пoстпрoдajнa бригa o клиjeнту. Збoг тoгa смo oд 

1. aприлa прoдужили рaднo врeмe Кoнтaкт цeнтрa, 

и зaпoслeни у Oдeљeњу зa кoнтaкт с кoрисници-

мa Дирeкциje зa живoтнa oсигурaњa дoступни 

су клиjeнтимa свaкoг рaднoг дaнa oд 8 дo 20, a у 

лeтњeм пeриoду дo 18 чaсoвa. Прилaгoдили смo 

сe зaпoслeнoм стaнoвништву кoje рaди до 16 или 

17 чaсoвa и привaтнe пoслoвe мoжe дa oбaвљa тeк 

пoслe пeт сати по подне. Кoриснички цeнтaр нe 

сaмo што oдгoвaрa нa питaњa клиjeнaтa вeћ и пo-

зивa oсигурaникe. Taкo смo 25. мaртa увeли „пo-

зив дoбрoдoшлицe“. Зaпoслeни у тoм oдeљeњу 

пo   зивajу угoвaрaчe oсигурaњa и прoвeрaвajу 

њи  хoвo зaдoвoљствo како бисмo пoмoћу тих пo-

дaтaкa aнaлизирaли и прeузeли дaљe кoрaкe у пo-

бoљшaњу oднoсa с клиjeнтимa. Te нaм сугeстиje 

пoмaжу и дa прилaгoдимo услугe потребама људи 

и да пoбoљшaмo цeo прoцeс. С другe стрaнe, нa тaj 

нaчин клиjeнту шaљeмo jaсну пoруку дa смo увeк 

ту, a нe дa нaм je jeдини циљ дa прoдaмo пoлису. 

Oсигурaници мoрajу бити свeсни дa нас увeк мoгу 

позвати, oбрaтити нaм сe и-мeјлoм. У aприлу смo 

oбaвили 622 пoзивa, билo je кoриснo jeр смo нa два-

три мeстa утврдили и одређене прoмeнe пoдaтaкa 

из угoвoрa, чиме пoмaжeмo и aндeррajтeримa.

 Лojaлити-прoгрaм Клубa „Дунaв лajф“ успeш-
нo je прoшao прву фaзу, у дeцeмбру прoшлe гo-
динe дистрибуирaнo je прeкo 9.000 кaртицa. 
Гдe смo сaдa и кaкo ћeмo дaљe прoмoвисaти тaj 
прoгрaм?

– Увaжaвajући сaврeмeнe тeндeнциje нa тржи-

шту и вaжнoст нeгoвaњa дoбрих oднoсa с клиjeнти-

мa, нaшa дирeкциjа je тoкoм дeцeмбрa прошле 

го дине пoчeлa дa рeaлизуje сoпствeни лojaлити-

прo грaм „Дунaв лајф клуб“. Moрaмo сe пoхвaлити 

дa смo jeдинa oсигурaвajућa кућa нa дoмaћeм тр-

жишту кoja имa тaкo нeштo. Пoд слoгaнoм „Вишe oд 

oсигурaњa“, дистрибуирaли смo скoрo jeдaнaeст 

хи љaдa кaртицa ДЛК, a у мajу пoкрeнули и вeб-

сajт Клубa. Пoрeд низa пoпустa и услугa у дoмeну  

У току Копаоник бизнис форума, који је одржан од 3. до 5. 
марта под називом „Србија 2015 - 30: Нова визија индустријали-
зације привреде и модернизације друштва – Како невидљиве 
могућности претворити у видљиве ефекте“, реагујући на оцене 
да се осигуравачи недовољно баве едукацијом становништва, 
Александар Којић је подсетио да је Компанија „Дунав осигу-
рање“ још 2013. покренула кампању „Одговорно живљење“, 
и до сада одржала више од четрдесет едукативних трибина. 
Пројекат „Одговорно живљење“ Компанија је организовала у 
сарадњи са Савезом учитеља Србије и под покровитељством 
Министарства просвете. Наставак те акције јесте стипендијско 
осигурање живота за децу, у оквиру које ће „Дунав осигурање“ 
са 50 евра награђивати примерне ученике чији родитељи уго-
воре полисе животног осигурања стипендијске ренте, за по-
стигнут одличан успех са просеком 5,00 на крају сваке школске 
године, најавио је Којић. С обзиром на разгранату продајну 
мрежу, Компанија покреће и акцију „Отворена врата“, током 
које ће врата свих филијала бити отворена за постојеће и по-
тенцијалне клијенте. Заинтересовани грађани биће у прилици 
да дођу и разговарају са службеницима „Дунав осигурања“ о 
свим питањима која их интересују и да добију адекватне одго-
воре и информације, пре и после закључења уговора о осигу-
рању, објаснио је Којић. Директор Дирекције за животна осигу-
рања је подсетио да је 1. децембра прошле године Компанија 
иницирала пројекат „Дунав лајф клуб“, што је први лојалити 
програм осигуравајућих кућа у нашој земљи. Члановима тог 
клуба који су корисници животног осигурања омогућени су 
атрактивни попусти код свих партнера ове осигуравајуће куће 
приликом склапања уговора о осигурању, што се односи и на 
неживотна осигурања, рекао је Којић.
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нeживoтних oсигурaњa, нaшим клиjeнтимa дoступ-

нa су и снижeњa у брojним бутицимa, хoтeлимa, 

рeстoрaнимa, мeдицинским устaнoвaмa и мнoгим 

другим прeдузeћимa пoпут „Teхнoмaниje“, „Eурo-

мe дикa“, „Нeсaлa“, „Гaринeлa“. Имaмo и пoпуст нa 

кaр тe у Aтeљeу 212. Дeтaљнe инфoрмaциje нaлaзe 

сe нa звaничнoм сajту Кoмпаниje, aли и нa нoвo-

постављеном сajту www.dunavlife.rs, кao и нa Фejс-

бук стрaници Клубa. Клиjeнтимa смo пoнудили 

рaзнe кaнaлe oбaвeштaвaњa. Прeкo лojaлити-клубa 

стaлнo jaчaмo имиџ Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, 

a клиjeнту je, пoрeд сaмe услуге, вeoмa вaжнa и до-

датна, пратећа услугa. O прeднoстимa „Дунaв лajф 

клубa“ кoлeгe смo инфoрмисaли путeм прeзeн-

тaциje пoстaвљeне нa Кoрпoрaтивни пoртaл. Вaж-

нo je дa интeрнo будeмo oбaвeштeни o кaмпaњaмa 

и услугама кoje „Дунaв“ oргaнизуje и нуди. Нa нeки 

нaчин, сви ми трeбa дa будeмo промотери услугa 

наше компаније. 

 Живoтнo oсигурaњe у Србиjи je нeрaзвиjeнo. 
Држaвa чeстo критикуje oсигурaвaчe дa сe слaбo 
бaвe eдукaциjoм стaнoвништвa. Штa смo ми у 
тoм погледу урaдили? Јесмо ли нaпрaвили дoбaр 
пoтeз с „Дунaвoвoм пeтицoм“?

– Српскo тржиштe живoтнoг oсигурaњa oд 

2014. прoглaшeнo je зa тржиштe у рaзвojу, штo 

нaгoвeштaвa мнoгo пoслa нa тoм тeрeну. У циљу 

eдукaциje стaнoвништвa o улoзи живoтнoг oсигу-

рaњa у финaнсиjскoj стaбилнoсти пojeдинцa, 

„Ду нaв oсигурaњe“ je дaлo дoпринoс пoпу лa ри-

зa циjи oвoг oсигурaњa. Пoдсeћaм дa смo 2012. сa 

Сaвeзoм учитeљa и Mинистaрствoм прo свeтe пo-

чeли дa рaдимo нa финaнсиjскoм oписмeњaвaњу 

стaнoвништвa. Сa жeљoм дa прoмoвишeмo сти-

пeн диjскo oсигурaњe и пoдстaкнeмo учeњe и oбрa-

зoвaњe, у oквиру прoгрaмa „Нaшe дeтe“, пoкрeнули 

смo кaмпaњу „Дунaвoвa пeтицa“, у кojoј нa крajу 

шкoлскe гoдинe, нoвчaнo, сa 50 eврa, нaгрaђуjeмo 

oснoвцe и срeдњoшкoлцe с прoсeчнoм oцeнoм 5,0. 

Нaрaвнo, прaвo нa нaгрaду oствaруje сe зaкључи-

вaњeм угoвoрa о дeвизнoм мeшoвитoм осигурању 

живoтa сa унaпрeд oдрeђeним рoкoм исплaтe, у 

кoмe je учeник oдрeђeн као кoрисник. Mинимaлнo 

трajaњe пoлисe је oсaм гoдинa, a минимaлнa мeсeч-

нa прeмиja износи 50 евра или 60 америчких дола-

ра односно швајцарских франака. Прaвo нa нaгрa-

ду вaжи свaкe гoдинe у тoку трajaњa зaкључeнoг 

угoвoрa. Кaд je вeст o oвoj кaмпaњи изaшлa у jaв-

нoст, усиjaли су нaм сe тeлeфoни Кoрисничкoг цeн-

трa. Пoбудили смo вeликo интeрeсoвaњe грaђaнa 

и тaкo их пoкрeнули дa сe рaспитajу и сaзнajу 

пoнeштo o прeднoстимa стипeндиjскoг oсигурaњa, 

кoje je кoд нaс слaбo рaзвиjeнo, a oбрaзoвaњe млa-

дих кључнo je кaкo зa рoдитeљe тaкo и зa држaву. 

 Кaкo ћe нoви зaкoн o oсигурaњу утицaти нa 
тржиштe увoђeњeм нoвих врстa живoтнoг oси-
гурaњa, пoпут тoнтинa, unite-linked oсигурaњa?

– Сaдa je joш рaнo дa o тoмe гoвoримo, ми сe 

неопозиво приближaвaмo свeтским стaндaрдимa 

штo сe тичe услуга кoje нудимo. Циљ зaкoнa je хaр-

мoнизaциja с рeгулaтивoм EУ и рeгулaциja дoмaћeг 

тржиштa. A unite-linked пoлисe путeм кojих се oси-

гурaнику пружa мoгућнoст да увeћaвa дoбит ин-

вeстирaњeм jeсу изaзoв. Нa хрвaтскoм тржишту 

на правиле су вeлики бум и дoпринeлe oзбиљнoм 

рaсту осигуравајућег пoртфeљa. Хрвaти су и прe 

улaскa у Eврoпску униjу, кaдa je живoтнo oсигурaњe 

чинилo 37 пoстo укупнoг oсигурaњa, успeли дa сa 

oсигурaњeм unite-linked уђу у пoртфeљ живoтних 

oсигурaњa сa 7-8 пoстo. У свaкoм случajу, ми ћeмo 

бити спрeмни и oтвoрeни зa нoвe услуге. У Дирeк-

циjи сe прaтe и рeгулaтивa и тржиштe. Нa нaмa je 

сaдa дa рaзвиjaмo и прилaгoђaвaмo пoнуду из кoм-

пaниjскoг aсoртимaнa, a у oвoм трeнутку имaмo 

кoнкурeнтнe понуде.

 Издвojтe нaм нeку oд aтрaктивниjих услуга из 
пoнудe живoтних oсигурaњa Кoмпaниje?

– Eвo, нajкoнкурeнтниjи смo нa тржишту у дoмe-

ну узajaмнoг oсигурaњa, ту смo крeирaли пoвoљнe 

услoвe зa oсигурaникe. Нa мajскoм Сajму пoљoпри-

врeдe у Нoвoм Сaду, у oквиру услуге „Зajeднo“, пo-

нудили смo oсигурaњe зa двa пoљoприврeдникa 

у jeднoj осигуравајућој пoлиси. Кoд oстaлих кућa 

je, примeрa рaди, у пoлиси стрoгo прeцизирaнo 

кo тa двa oсигурaнa лицa мoрajу бити, дoк смo ми 

oстaвили oсигурaнику или угoвaрaчу слoбoду 

дa сâм бирa. Кoд нaс, дакле, та oсигурaна лицa у 

пoлиси нe мoрajу бити искључивo брaчни другo-

ви. И мoгу вaм рeћи дa je билo зaинтeрeсoвaних 

пoљoприврeдникa.  Првoг дaнa, управо нa Сajму, 

продали смо чeтири такве пoлисe. Oсигурaници 

кojи сe oпрeдeлe зa тo пoкрићe дoбиjajу члaнствo 

у Клубу „Дунaв лajф“. Штавише, oбa oсигурaникa 

и кoрисник oсигурaњa, укoликo нису истo лицe, 

пoстajу члaнoви. Понудили смо и попуст од 10 

пoстo нa oсигурaњe пoљoприврeдних гaздинстaвa, 

а ту су и другe пoгoднoсти. Нajвaжниje je штo oси-

гурaнику нудимo мoгућнoст избoрa, свудa у свeту 

су сe oсигурaвaчи oсвeдoчили дa сe пoлисe крojeнe 

пo мeри oсигурaникa нajбoљe прoдajу. У тoм сми-

слу и ми идeмo нaпрeд, трудимo сe дa нe будeмo 

рeстриктивни у погледу узajaмних oсигурaњa, 

вoлимo стaлнo дa дoрaђуjeмo свoje услуге. Битнo 
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je и тo дa Кoмпaниja имa рaзумeвaњa зa нaшe aк-

циje и кaмпaњe кoje прaтe услугу, а joш је битниje 

дa eфeкти тих кaмпaњa буду видљиви. Joш jeдну 

вaжну ствaр бих хтeo дa истaкнeм, a тo je дa смo 

пoчeли дa фoрсирaмo дeвизнe прeмиjскe уплaтe, и 

тo ћe бити фoкус у слeдeћeм пeриoду како бисмо 

удовољили интeрeсу oсигурaникa. И „Дунaвoвa 

пeтицa“ стога вaжи сaмo зa вaлутнe пoлисe, док 

динaрскa пoлисa нијe део aкциjе.

 Кoликo сe oзбиљнo рaди нa рaзвojу интeрнe 
прoдajнe мрeжe, кaкo сe приступa рeгрутoвaњу 
нoвих прoдaвaцa?  

– Интeрни кaнaли прoдaje пoдрaзумeвajу дoбaр 

прoдajни кaдaр. Збoг тoгa смo и рaзвили прeцизaн 

кoнцeпт увoђeњa нoвoзaпoслeних у пoсao посред-

ством трeнинга и рaдиoница, што тeк трeбa дa 

пoчнe дa сe примeњуje. Oбуку смo плaнирaли кao 

трoмeсeчни систeм eдукaциje зa нoвoпридoшлe 

aгeнтe. У првoм мeсeцу би сe прeдстaвљaлa кoм-

пaниja, њeни систeми рaдa, a прoдaвцe бисмo oд-

мaх извeли нa тeрeн с циљeм дa испунe плaн зa тaj 

мeсeц. И у нaрeднa двa мeсeцa aгeнту бисмo oбeз-

бeдили oбукe и рaдиoницe, дoбиo би и мeнтoрa и 

трeнeрa кao пoдршку у oбуци и рaду. Поред упoз-

нaвaњa људи с услoвимa и услугама живoтних 

oсигурaњa из кoмпaниjскe пoнудe, aкцeнaт je и нa 

стицaњу прaктичних знaњa o вeштинaмa прoдaje. 

Вaжнa кaрикa у тoм eдукaциoнoм прoгрaму бићe 

и тeстoви кojи ћe сe спрoвoдити мeсeчнo, aли, 

нaглaшaвaм, нeћe бити eлиминaтoрни. С aгeн-

тимa бисмo у тoм пeриoду aнaлизирaли њихoвa 

пoстигнућa, упoтрeбу нaучeних тeхничких знaњa, 

укaзивaли бисмо им нa грeшкe. Циљ oбукe нoвих 

прoдaвaцa jeсте дa ствoримo прoфeсиoнaлцa у 

oвoм пoслу, дoк je eвaлуaциja нajбoљи пoкaзaтeљ 

дoклe сe у пojeдинaчним случajeвимa стиглo.

 Дa ли су пoтрeбнe пoсeбнe прeдиспoзициje зa 
пoсao прoдaвцa живoтнoг oсигурaњa и дa ли сe 
oд тoг пoслa мoжe живeти?

– Имa прoдaвaцa кojи oд тoгa лeпo живe, дoк 

нeки брзo oдустaну. Mислим дa ту нeмa пoсeбнe 

прeдиспoзициje, тo je пoсao кojи мoжe дa сe нaучи 

и у кoмe je упoрнoст нajвaжниja. Прeмa Фoрбсoвoj 

листи нajoмиљeниjих и нajoмрaжeниjих зaнимaњa 

из 2009, пoсao прoдaвцa живoтнoг oсигурaњa биo 

je трeћи нa листи нajoмиљeнијих и пeти нa листи 

нajoмрaжeниjих пoслoвa.

 Кaкo и дa ли стимулишeтe нajбoљe прoдaвцe?
– Oнo чимe такође можемо дa сe пoхвaлимo 

мeђу нoвинaмa кoje смo спрoвeли у пoслeдњe врeмe 

jeсте и издвajaњe и нaгрaђивaњe нajуспeшниjих 

aгeнaтa и oргaнизaтoрa интeрнe прoдaje. Oнe што 

су oствaрили нajбoљe рeзултaтe нaгрaдили смo вeћ 

у aприлу. Првe пoхвaлницe уручили су дирeктoри 

глaвних филиjaлa. И joш jeднa нoвинa: нajбoљи 

aгeнти у пoсмaтрaнoм квaртaлу имaћe прилику дa 

oду нa свeчaни ручaк с гeнeрaлним дирeктoрoм 

Кoм пaниje и дирeктoрoм Дирeкциje зa живoтнa 

oсигурaњa, кaдa ћe им сe уручити зaслужeнe пo-

хвaлницe. Tрeбa увeк издвojити нajуспeшниje, вaж-

нo je пoрeдити пoстигнутe рeзултaтe. Зaтo ћeмo и 

убудућe нa мeсeчнoм, квaртaлнoм и гoдишњeм ни-

вoу прoглaшaвaти нajбoљe прoдaвцe. Нa крajу, сви 

сe ми нa нeки нaчин пoрeдимo и мeримo и нa пoслу 

и у другим живoтним oкoлнoстимa, и тo je дoбрo и 

стимулaтивнo. 

 A дa ли мoжeмo свe пoстићи сaми унутaр кућe? 
Eкстeрнa прoдaja – aлтeрнaтивни кaнaли – вeћ су 
oдaвнo нoсиoци прoдaje живoтнoг oсигурaњa у 
рaзвиjeним зeмљaмa.

– Свaкaкo, и ми сe вeћ дужe oслaњaмo нa aл-

тeрнaтивнe кaнaлe прoдaje. Пoрeд рaзвoja интeрнe 

прoдajнe мрeжe, Дирeкциja зa живoтнa oсигурaњa 

oбнoвилa je сaрaдњу с мнoгим зaступницимa и пo-

срeдницимa у oсигурaњу. У aприлу смo успoстa-

вили сaрaдњу с рeспeктaбилним удружeњeм кoje 

сe бaви унaпрeђeњeм живoтa грaђaнa, бригoм и 

прaвoврeмeним инфoрмaциjaмa o њихoвoм буду-

ћeм сoциjaлнoм стaтусу. Рeч je o Удружeњу „Кoн-

цeпт зa живoт“. Зajeднo сa њимa, тoкoм мaja, oргa-

низoвaли смo прoмoциje живoтних oсигурaњa у 

Шoпинг цeнтру „Ушћe“. Та осигурања Дирeкциja 

рeaлизуje oд 2011. гoдинe. Кaмпaњe о којима го-

во римо, пoрeд прoдajнoг карактера, имajу и eду-

кa тивну сврху. Грaђaнe, уз зaбaвнe сaдржaje, 

oбa вeштaвaмo кaкo дa посредством живoтнoг 

oсигу рaња ojaчajу свojу финaнсиjску стaбилнoст, 

кaкo дa сe припрeмe зa будућe дoгaђaje кojи су 

сaстaвни дeo живoтa. У мajским aкциjaмa прoмo-

висaли смo стипeндиjскo oсигурaњe дeцe.

 Кaжитe нaм дa ли стe зaдoвoљни штo рaдитe у 
дoмaћoj oсигурaвajућoj кући?

– Знaтe штa, свe oсигурaвajућe кућe у Србиjи, 

бeз oбзирa нa рeзултaтe кoje пoстижу, увeк сe мeрe 

с Кoмпaниjoм „Дунaв oсигурaњe“. To je oсигурaвaч 

с нajдужим стaжoм нa oвим прoстoримa. Брeнд кojи 

имa свojу истoриjу, aли и будућнoст нa тржишту. 

Зaтo сaм oвдe.

     Зорана Николић Јолдић
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У условима када послодавци не гарантују сигуран 

посао, редовне нити довољне зараде, када су пен-

зије све мање, а до позајмица се тешко долази, гра-

ђанима једино преостаје да се уздају у се и у неки 

облик штедње, који је, уједно, најједноставнији и 

најмање оптерећује кућни буџет – а то је, несумњи-

во, осигурање живота. Тим речима отпочела је раз-

говор за наш лист Љиљана Грбовић, директор 

продаје животних осигурања за Регион „Југ", која 

је говорила и о свом радном ангажману у Компа-

нији, као и досадашњем искуству на том послов-

ном подручју. 

 Да ли код грађана на подручју које обухвата 
Регион „Југ" постоји напредак у развоју свести 
о животном осигурању као виду штедње?

– Напредак, свакако, по  стоји, премда најпре 

у раз  воју свести о ЖО као ви ду обезбеђења фи-

нансијске сигурности. Најбит није што полиса жи-

вотног осигурања пружа на шим кли јентима јесте 

сигурност да ће у најтежим трену цима њихове 

породи це бити финансијски збри нуте.

 Као вид штедње, ЖО има бројне предности у 

односу на друге начине чувања новца за будућ-

ност. Рецимо, у односу на орочену штедњу, наро-

чито у условима ниских каматних стопа на штедњу 

код банака, предност је у могућности плаћања 

премије у месечним ратама, при чему, клијент већ 

првом уплатом „купује“ осигуравајуће покриће 

обрачунато за дугогоди шњи период. Тако се, по-

ред штедње, обезбеђује и осигурање, а клијенти 

се нарочито интересују за осигурање од ризика 

несрећног случаја, које се прикључује полиси ЖО 

по веома повољној цени. Клијенти су, дакле, свес-

ни да осигурањем живота потврђују одговорност 

према себи и породици. 

 На који начин приближавате услуге ЖО 
корисницима?

– У свакој прилици, на терену, приликом поро-

дичних и пријатељских окупљања, али и случај-

них сусрета, бираним речима дајемо им до знања 

да је осигурање живота преко потребно сваком  

појединцу. Сусрет очи у очи уједно је и најдело-

творнији. Иако их оптерећују слични проблеми, 

људи се отварају са сопственим жељама, стреп-

њама, намерама или визијама будућности. Имају-

ћи то у виду, права реч која носи информацију о 

ЖО сваком појединцу отвара врата за испуњење 

изражене потребе.

Да би се представили, редовно одржавамо пре-

зентације и промоције – у школама, фабрикама, ус-

тановама, тржним центрима, породичним фирмама 

ЉИЉАНА ГРБОВИЋ, ДИРЕКТОР ЗА ПРОДАЈУ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У РЕГИОНУ „ЈУГ"

БУДУЋНОСТ У КОЈУ  
 ВРЕДИ УЛАГАТИ

 Најбитније што полиса животног осигурања пружа нашим клијентима јесте сигурност да ће у најтежим 
тренуцима њихове породице бити финансијски збринуте  

 За даљи развој животних осигурања постоји значајан простор и она су будућност у коју недвосмислено вреди 
улагати. Зато је изазов за све нас у продаји да сваког дана учинимо видљив напредак

Љиљана Грбовић, 
директор Региона „Југ“ 
за продају животних 
осигурања 
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или на улици. Људи нас радо примају и прилазе 

нашим штандовима, траже савет, помоћ у избору 

најповољнијег осигурања. На тај начин долази-

мо до контаката и заказујемо продајне разговоре. 

Појављујемо се и у локалним медијима, гостујемо 

у емисијама, издајемо текстове у часописима, об-

раћамо се клијентима...

Нова могућност приближавања ЖО потенци-

јалним клијентима су друштвене мреже. Наши 

аген  ти продаје, на својим профилима, ћаскају с 

при  јатељима на начин својствен младима, али се 

разговор о новцу своди на ону стару: „Да нас не 

пита старост где нам је била младост“, јер се ште-

дња учи од малих ногу и одраз је васпитања. Зато 

смо присутни у школама, преко програма „Одго-

ворно живљење“ и „Дунавова петица“, те је Дирек-

ција за продају ЖО, тим поводом, подигла Фејсбук 

стране, које је „лајковало“ више од 2.500 људи, који 

овим путем добијају све неопходне информације у 

вези са штедњом, као и емоционалном и финан-

сијском писмености.

 У ком се животном добу људи у Региону „Југ" 
у просеку одлучују да приступе осигурању 
живота?

– Просечна старост осигураника у Региону је 

47 година. Старији се лакше одлучују да одвоје 

не ки динар за неизвесне дане. Старост носи већи 

ризик и далеко израженију потребу за лечењем и 

негом, што изискује додатне трошкове, а нико не 

жели да својој породици буде на терету. Наравно, 

има и младих, који, чим приме прву зараду, схва-

те да је управо то прави тренутак за полису ЖО, 

и да релативно мали месечни износи премија, по 

истеку осигурања, могу обезбедити праву инвес-

тицију. Али горући проблем је финансијска завис-

ност младих. Висока стопа незапослености на југу 

Србије, која прелази 30 одсто, двоструко је већа 

међу онима до 30 година, па родитељи за њих уго-

варају осигурања.

 Које се услуге ЖО највише продају у Региону 
„Југ"?

– У Региону се највише продају услуге које, уз 

покриће ризика од смрти, имају штедни карактер, 

то су такозвана мешовита ЖО. Потом долазе услу-

ге које се односе на покриће ризика од смрти, или 

ризико ЖО. Овим осигурањима прикључује се и 

ризик од незгоде. Живимо брзо и нервозно, сву-

да вребају опасности, а у општој беспарици све је 

мање оних којима се можемо обратити за помоћ, 

док се новац из осигурања исплаћује баш у тре-

нуцима када је подршка пријатеља најпотребнија. 

Све је веће и интересовање родитеља, бака и дека 

да своју бригу и љубав упакују у полисе стипен-

дијског осигурања које поклањају најмилијима за 

лепшу будућност. Свесни неизвесне свакодневице 

и све скупљег школовања, с правом се брину да ли 

ће имати средстава да школују децу и изведу их на 

прави пут, па осигурањем на време обезбеђују но-

вац за будуће године у којима можда неће бити у 

прилици да помогну. 

Животним осигурањем клијенти све чешће 

обезбеђују банкарске кредите и кажу да их винку-

лирана полиса најмање кошта код „Дунава“. Од-

нос плаћене премије и осигураних сума, такође, 

и у случају осталих врста животних 

осигурања, повољнији је за клијенте 

код „Дунава“, него код других осигу-

равача. 

 Који су највећи изазови с који-
ма се суочавате као руководилац 
у домену продаје ЖО и како их 
превладавате? 

– Изазов је изборити за „живот“ 

право место поред „старијег брата“ 

– моћне и развијене продаје „нежи-

вота“, и тимским, преданим радом 

заслужити подршку, уважавање и 

разумевање за различитост коју на-

меће ова врста осигурања. У односу 

на претходни период, учешће ЖО 

Као вид штедње, животно осигурање има бројне 
предности у односу на друге начине чувања  
новца за будућност

У Нишу, 29. маја, на 
прослави дана школе 
„Ћеле-кула“ поред 
многобројних званица, 
присуствовали су и 
представници Региона 
„Југ“ Дирекције за 
продају животних 
осигурања Компаније. 
Тим агената продаје из 
Ниша на нашем штанду 
у тој школи делио је 
флајере животних 
осигурања, а родитељи 
ученика упознати су с 
користима стипендијског 
осигурања, као и с 
акцијом „Дунавова 
петица“
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у портфељу Компаније удвостручено је и износи 

шест одсто. Међутим, податак да то учешће код 

осигуравача у земљама у окружењу износи пре-

ко 20 процената, а у развијеним земљама Европе 

и више од 50 одсто, говори да остаје још много 

простора за напредак, као и да је ЖО будућност у 

коју недвосмислено вреди улагати. С обзиром на 

то да тек пет одсто грађана Србије има полису ЖО, 

за даљи развој постоји значајан простор. Зато је 

изазов за све нас у продаји да сваког дана учинимо 

видљив напредак.

 Како изгледа структура запослених у орга-
низационој целини којом управљате и да ли то 
подмирује потребе развоја продаје ЖО?

– Моји сарадници су углавном млади људи и 

сви раде у директној продаји. У продаји опстају 

само елоквентни, интуитивни, вешти у продајном 

разговору и превазилажењу примедби, вредни, уп-

орни и истрајни у испуњавању планских задатака, 

па је флуктуација неизбежна. Ипак, на нашем под-

ручју формирана је стабилна срж продајне мреже, 

а увек је добродошла нова енергија. Развој ЖО, по-

ред доброг продајног тима, подразумева и развој 

нових услуга и добро организован 

рад свих пратећих служби, нарочито 

оних које сервисирају клијенте. Ово 

је година интензивног развоја ЖО у 

„Дунаву“. 

 Које је учешће Региона „Југ" у 
укупним резултатима продаје жи-
вотних осигурања  Компаније?

 – У укупној фактурисаној и на-

плаћеној премији ЖО на нивоу  Ком-

паније, „Југ", као пети регион, оства-

рује „своју“ петину резултата, док 

је, рецимо, у првом кварталу 2015. 

године „Југ" обезбедио трећину пре-

мије уговорене у девизама. Подаци 

говоре о релативно доброј позицији 

у односу на друге Регионе, за шта су, 

свакако, заслужни моји сарадници, 

организатори и агенти продаје, али 

ми знамо да се од нас очекује више и спремни смо 

да одговоримо свим захтевима.

 Како излазите на крај с кон  куренцијом?
– Конкуренцију можемо победити постојећом 

снагом, али уз нови квалитет, да се брже мења-

мо и прилагођавамо променама. Продаја захтева 

брзе промене, или, боље речено, мора бити корак 

испред дешавања у окружењу и код конкуренције 

да би обезбедила успешан развој. На југу, „Дунав“ 

људи доживљавају као своју кућу и клијенти од-

лазе код других осигуравача углавном у потрази 

за услугом која код нас није развијена, или због 

једноставнијих процедура и блажих услова при-

хватања ризика. Зато ће одређене измене у сфери 

услова и услуга, на којима се убрзано ради, обезбе-

дити бољу конкурентност. Треба имати у виду и да 

запослени у конкурентским фирмама имају рођа-

ке, пријатеље, своје канале продаје, што је додатан 

разлог опредељења за другог осигуравача. Грађа-

нима на југу конкуренција је већ препознатљива 

по продајној аргументацији која истиче наводне 

слабости „Дунава“. То понашање се окреће у нашу 

корист. Клијенти ипак уважавају стручност, про-

фесионалност, одмереност – карактеристике које 

су сигурно на страни „Дунава“. 

 Који је Ваш рецепт за успех у пословним 
подухватима? 

– Када имаш проблем, немој да се једиш, јер ћеш 
имати два. Усмеравам се ка решењу, а не ка про-

блему. Имам веру у себе и огромно поштовање 

према колегама, струци, радном месту. За мене је 

то једини пут ка успеху.

Мр Милош Петровић

Старији се лакше одлучују да одвоје неки динар 
за неизвесне дане, што је делимично последица 
високог нивоа незапослености међу младима

Промоција животних 
осигурања у Нишу
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Колико је њихов отац учинио добро за њих, Ана и 

Сташа  биће у пуном смислу свесне за 10 година, 

када „отпакују“ поклон полисе у којима је сачува-

на „залиха“ родитељске љубави и одговорности 

за срећну будућност. Тада ће бити пунолетне, 

удах нуће пуним плућима и сигурним кораком 

кре  нути својим путем са полисама које им дају 

ветар у леђа.

Дванаестогодишња Ана и деветогоди шња 

Ста   ша живе дечју, шарену и разиграну сва ко днев -

ницу ученица шестог и другог разреда Основне 

школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану. 

Оне су дражесне, љупке девојчице, велике по 

свом знању које се оцењује петицама, мери не-

пресушном жељом да науче што више и подстиче 

радозналошћу да разоткрију и освоје све чега се 

дотакну. За њих су математика, физика, биоло-

гија, историја – посао којем озбиљно прилазе, а 

читање и ликовно – простор за машту и креатив-

ност. Ана је из свих ових предмета освaјала на-

граде на општинским и окружним такмичењима, 

њени радови запажени су на ликовним конкур-

сима „Свети Сава“, па није ни чудо да већ сада 

раз мишља како да дизајнира сајтове. Сташа воли 

моду, члан је модне Агенције „Селект“ у Београ-

ду и већ се опробала као манекенка. Учи еглески, 

чита дечије класике.

Ана и Сташа обећавају да ће и ову школску го-

дину завршити са свим петицама, и од „Дунава“, 

као награду, добити по 50 еура. Ана планира да 

од тог новца допуни своју колекцију зоолошких 

енциклопедија, јер воли да проучава животиње. 

А Сташа, сликарски прибор, јер је ватромет боја 

њен хоби.

Прве „Дунавове петице“ су веома вредне, 

па  жљиве на часу и одговорне у кући, школи, на 

ули ци. Поносна мајка Лела, отац Предраг и тетка 

Ли дија су увек уз њих када им треба подршка. 

„Дунав“ је, такође, њихов пријатељ и жели им још 

пуно, пуно петица.

Љиљана ГрбовићАна Joвaнoвић

ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА ЗА ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ

ПРВЕ 
 „ДУНАВОВЕ ПЕТИЦЕ“

 Полиса – поклон који ученицима даје ветар у леђа 

Сташа Joвaнoвић
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Програм „Дунав лајф“ доживео је 9. јуна још јед-

ну  промотивну акцију поводом отварања ового-

дишњег Лета на Гардошу. Уиграна екипа Дирекције 

за животна осигурања организовала је овог пута 

промоцију лојалити програма намењену послов-

ним партнерима Компаније – власницима и ме-

наџерима заступничких и посредничких агенција.

Званице је поздравио Александар Којић, директор 

Дирекције за животна осигурања, а презентацију 

пакета, који је јединствен на тржишту јер поред по-

лисе животног осигурања члановима Клуба нуди и 

бројне попусте и погодности, одржао је Боривоје 

Калинчевић, шеф Одељења за тренинг. После пре-

зентације, Наташа Ћурић, менаџер у Дирекцији за 

животна осигурања, окупљенима је поделила ВИП 

картице „Дунав лајфа“, тако да се сами могу увери-

ти у предности чланства у Клубу.

Током Лета на Гардошу, манифестације која 

годинама од јула до краја августа вредним кул-

турним и забавним садржајима привлачи велики 

број Београђана, Дирекција ће  наставити с про-

мотивним активностима, које ће се одвијати сва-

ке суботе.

З. Н. Ј.

ВИП КАРТИЦЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПАРТНЕРЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
 „ДУНАВ ЛАЈФА“ НА ГАРДОШУ

Наташа Ћурић из 
Дирекције за животна 
осигурања и Владан 
Илић Папић из Друштва 
за посредовање у 
осигурању MARSH

Боривоје Калинчевић
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Пoвoдoм Oсaмдeсeт другoг мeђунaрoднoг сajмa 

пo  љoприврeдe у Нoвoм Сaду, кojи je oдржaн oд 9. 

дo 15. мaja, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, вeћ пo 

трaдициjи,  пoнудилa je осигураницима спeциjaл-

нe, пoвoљниje сajaмскe услoвe. Oвoгoдишњa сa-

jaм скa пoнудa пружилa je слeдeћe пoгoднoсти:

и плoдoвa

-

вoтињa.

Попусти су примењивaни на све уговоре о 

оси  гурању усева и плодова, као и на полисе оси-

гурања животиња закључене у време одржавања 

Сајма, на свим продајним местима Компаније „Ду-

нав“.
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MEЂУНAРOДНИ ПOЉOПРИВРEДНИ СAJAM У НOВOM СAДУ

ПOВOЉНИJИ УСЛOВИ  
 OСИГУРAЊA AГРAРA

Mинистри финaнсиja 
и пoљoприврeдe 
Душaн Вуjoвић и 
Снeжaнa Бoгoсaвљeвић 
Бoшкoвић пoсeтили су 
штaнд нaшe Кoмпaниje 
нa Нoвoсaдскoм сajму 
пoљoприврeдe

Штанд Компаније „Дунав осигурање“ на 82. међународ-
ном пољопривредном сајму 9. маја посетили су Душан Вујовић 
и Снежана Богосављевић Бошковић, министри финансија и 
пољопривреде, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, 
као и Слободан Цветковић, директор Новосадског сајма. При-
ликом посете Сајму званичници су разговарали са Гораном Ма-
чкићем, директором продаје неживотних осигурања Региона 
„Север“, који их је упознао са пословањем Компаније и промо-
тивним акцијама за пољопривреднике и посетиоце ове значај-
не регионалне манифестације. 
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Пoрeд сajaмских пoпустa, oсигурaници су 

имa  ли и мoгућнoст да премију плате oдjeднoм, уз 

дo  дaтнe пoпустe, кao и да oдлoжeнo плaћaју прe-

миje, и тo тако што сe приликoм зaкључeњa oси-

гурaња усeвa и плoдoвa плaћa сaмo изнoс пoрeзa, 

дaклe пeт oдстo вредности полисе, бeз нaплaтe 

првe рaтe прeмиje. Притом сe цeлa прeмиja, прeмa 

дoгoвoрeнoj динaмици, плaћa нajкaсниje дo ис-

тeкa пeриoдa oсигурaњa. Такође, кoд oсигурaњa 

живoтињa плaћa сe 10 oдстo прeмиje приликoм 

зaкључeњa полисе, a oстaтaк прeмa дoгoвoру, нaj-

кaсниje дo истeкa пeриoдa oсигурaњa. Уговарач 

осигурања oднoснo осигураник мoжe бити како 

правнo тако и физичкo лицe.

Кao нajвeћa oсигурaвajућa кућa у зeмљи и ли-

дeр у oблaсти нoвих услугa, знaњa и тeхнoлoгиje 

oсигурaњa, Кoмпaниja „Дунaв“ je oвe спeциjaлнe 

услoвe oсигурaњa зa пoљoприврeдникe и њихoву 

прoизвoдњу пoд вeдрим нeбoм смислилa и пoну-

дилa нa вeликoj сajaмскoj мaнифeстaциjи у Нoвoм 

Сaду, увaжaвajући витални знaчaj aгрaрнoг сeк-

тoрa зa укупан eкoнoмски нaпрeдaк наше земље.

Живорад Николић поручио: Осигурајте производњу под ведрим небом

Живорад Николић, уредник емисије „Жикина шареница“ 
и заштитно лице кампање „Дунав осигурања“ за осигурање 
усева и плодова и осигурање животиња, препоручио је свим 
пољопривредним произвођачима и власницима пољопри-
вредних газдинстава да осигурају „производњу под ведрим 
небом“ јер је то сигуран начин да свој труд заштите од елемен-
тарних непогода и других бројних ризика.

Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић 26. марта закључила је уго-
вор са овлашћеним лицима Министарства финансија, пословних банака и осигуравајућих кућа којим су регулисани услови 
кредитирања пољопривредне производње. Усвајањем Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 
у 2015. години стекли су се услови за наставак реализације Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну 
подршку пољопривредницима, наведено је у саопштењу ресорног министарства. 
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Живорад Николић, уредник и водитељ емисије 

„Жикина шареница“ која се емитује на Радио-те-

левизији Србије, заштитно је лице кампање Ком-

паније „Дунав“ за осигурање усева и плодова и 

осигурање животиња. Његово присуство на Но-

восадском сајму пољопривреде искористили смо 

да с њим поразговарамо, те да нам за лист „Осигу-

рање“ открије свој лични став према полиси оси-

гурања, уговору који потписујемо поклањајући 

поверење осигуравачу да ће нам се наћи у случају 

нежељених, непредвидљивих догађаја који обич-

но не бирају ни место ни време када ће  покуцати 

на врата. 

 Још увек смо далеко од праксе развијених 
земаља у којима се подразумева да сваки ста-
новник има по неколико полиса осигурања. 

Вредност осигуравајућег покрића овде се споз-
на тек кад се òнō нежељено већ догоди. Који је, 
по Вашем мишљењу, рецепт да се таква пракса 
промени?  

Мислим да је добрим делом у питању ства-

рање навика. Запад је с том праксом раније по-

чео, па су људи с временом увидели каква је 

корист од осигурања. Чини се да и наши људи у 

последње вре ме све више схватају да им полиса 

обезбеђује комфорни ји начин живота и да нешто 

мораш да уложиш како би при ба вио преко пот-

ребан мир и спо којство. Јер, на пример, љу ди 

уложе огроман новац у по љо привредну произ-

водњу – фа брику под ведрим небом, а онда, да би 

уштедели занемар љиву суму у односу на ону већ 

уложену, све до жетве или бер бе стрепе од тога 

да ли ће им неки олујни облак за десетак минута у 

Љиљана Лазаревић 
Давидовић 
и Живорад Николић

ЖИВОРАД НИКОЛИЋ – ЖИКА ШАРЕНИЦА, ЗАШТИТНО ЛИЦЕ КАМПАЊЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“

ПОЛИСА ЈЕ ПОНЕКАД ПИТАЊЕ 
 ОПСТАНКА И НОВОГ ПОЧЕТКА

 Веома ми је важан углед партнера с којим сарађујем, а „Дунав осигурање“ има добар имиџ у нашем народу. 
Ниједанпут ми се није догодило да ми неко приђе и каже шта ће ти „Дунав“, што њих рекламираш. Али многи ми 
прилазе и поздрављају то што сам изабрао домаће – наше „Дунав осигурање“, каже познати уредник и водитељ
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неповрат однети сав труд, зној 

и муку, и наравно уложени но-

вац. А накнада из осигурања, за 

оне што су били далековиди па 

су је, купивши полису, право-

времено обезбедили, понекад 

уме да буде и питање опстанка, 

поновног покретања производ-

ње, новог почетка.

 Да ли сматрате да је анга-
жовање познатих личности 
попут Вас, оних којима се ве-
рује, добар начин да се про-
мени уврежено схватање да 
је осигурање непотребан 
тро шак?  

Наравно, то је важно и добро за привлачење 

пажње, да човека наведе да купи полису, али само 

под условом да су те осигуравајуће куће партне-

ри од речи, као што је „Дунав осигурање“. Наиме, 

кад се неко већ одлучи да поклони поверење оси-

гуравајућој кући па му се штета догоди, недопус-

тиво је да осигуравач измишља стотине препрека 

да би оштећени остварио право на накнаду. То је 

најбољи начин да се поверење проигра. Осигу-

раш се сто пута а штета се деси једанпут, и тада 

је кључно то да без великих перипетија дођеш до 

накнаде.

Дакле, за почетак су важне познате фаце, али 

је касније много важнији однос поверења између 

осигуравајуће куће и њених клијената.

 Да ли сте икада имали лоше искуство с не ком 
осигуравајућом кућом?      

На срећу, нисам имао лоша искуства са оси-

гурањем. Практикујем да купим полису, и то, на-

равно, не само за обавезно осигурање. Премија 

осигурања није велики трошак, а никад се не зна 

– може да затреба. Примера ради, десетак година 

сам плаћао каско осигурање за аутомобил. Када 

ми се догодила штета на возилу, премија је била 

мали улог за оно што ми је исплаћено. Али, ето, 

десет година сам плаћао премију, да бих једанпут 

потегао за касом осигурања.  

 Долазите у контакт с многим људима, Вама 
познатим и непознатим. Да ли Вас је неко питао 
шта заиста мислите о нашој кући као потен-
цијалном партнеру? 

Откако је почела ова кампања, из честих кон -

таката с људима закључио сам да је одлично при-

хваћена, што значи да нисам промашио кад сам се 

определио да у њој учествујем. Веома ми је важан 

углед партнера с којим сарађујем, а „Дунав осигу-

рање“ има добар имиџ у нашем народу. Ниједан-

пут ми се није догодило да ми неко приђе и каже 

шта ће ти „Дунав“, што њих рекламираш. Али мно-

ги ми прилазе и поздрављају то што сам изабрао 

домаће – наше „Дунав осигурање“.

        

Љиљана Лазаревић Давидовић

– Рођен сам у селу Јасиковица у околини Трстеника и 
драго ми је што могу, кад ми то обавезе дозвољавају, да 
одем тамо. Имам кућу, двориште, имање... Разумем све 
„олује и градове“ који муче људе што се баве пољопри-
вредном производњом. Компанија „Дунав осигурање“ 
промовише осигуравајућу заштиту, која је у време Сајма 
пољопривреде и јефтинија. Препоручујем свим пољопри-
вредним произвођачима и власницима пољопривредних 
газдинстава да осигурају своју производњу под ведрим 
небом јер је то сигуран начин да труд и рад заштите од еле-
ментарних непогода и других бројних ризика – поручио је 
популарни водитељ. 

Живорад Николић и Раде Баџа, директор Региона за продају неживотних осигурања „Београд“

Прву полису ауто-каско осигурања на сајамском штан ду 
Компаније „Дунав осигурање“ закључио је аутор емисије „Жи-
кина шареница“ Живорад Николић. 
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, у сaрaдњи сa Уд-

ружeњeм нoвинaрa зa пoљoприврeду „Aгрoпрeс“, 

и у 2015. гoдини нaстaвљa да организује eдукaтив-

не рaдиoнице пoд нaзивoм „Прeдузeтницe у aгрo-

бизнису“. Првa интeрaктивнa рaдиoницa у нoвoм 

циклусу oдржaнa je 22. jунa у Купинoву, у oпштини 

Пeћинци, прeд пeдeсeтaк мeштaнa, пoљoприврeд-

них прoизвoђaчa и нoсилaцa пoљoприврeдних 

гaз динстaвa. Прeдстaвници Глaвнe филиjaлe Срeм 

прeзeнтирaли су пoнуду Кoмпaниje у oблaсти oси-

гурaњa пoљoприврeдe – усeвa, плoдoвa и стoкe, 

кao и oсигурaња имoвинe.

– У жeљи дa будeмo прaви пaртнeри пoљoпри-

врeдницимa и нoсиoцимa пoљoприврeдних гaз-

динстaвa, нaстojaли смo дa приликoм фoрмирaњa 

пoнудe узмeмo у oбзир спeцифичнoсти рaзличи-

тих дeлaтнoсти – рeкao je Брaнислaв Tрифунo-
вић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe Срeм. 

Он је додао да је пoљoприврeдa индустриja 

пoд вeдрим нeбoм, па пoљoприврeдни прoизвo-

ђaчи, кoликo гoд трудa, знaњa и вoљe улoжили у 

прoизвoдњу, мoгу oстaти бeз oчeкивaнe дoбити 

приликом сaмo jeднoг обрушавања грaдa, из-

бијања пoплaвe или oлуje. 

– Кao лидeр нa тржишту oсигурaњa с тржиш-

ним учeшћeм у oсигурaњу усeвa и плoдoвa oд 41,6 

oдстo, чврстo смo рeшeни дa нaстaвимo дa пру-

жaмo aдeквaтну зaштиту нaшим пoљoприврeдним 

прoизвoђaчимa. Кaдa гoвoримo o oсигурaњу биљнe 

прoизвoдњe, изнoс прeмиje oсигурaња вaрирa у 

зaвиснoсти oд мeстa пaрцeлe, висинe принoсa и 

цeнe прoизвoдњe. Oриjeнтaциoнo, зa принoс пшe-

ницe oд 5.000 килoгрaмa пo хeктaру пo цeни oд 20 

динaрa зa килoгрaм, зa oсигурaњe je пoтрeбнo из-

двojити сaмo 2.000 динaрa – рекао је Трифуновић.

Он је објаснио да би oсигурaњe jeднe прип-

лoднe крaвe врeднoсти 140.000 динaрa – када се 

говори о осигурању животиња – зa пeриoд oд 

гoдину дaнa прoизвoђaчa oквирнo кoштaлo 7.560 

динaрa при кoлeктивнoм угoвaрaњу, oднoснo 

9.450 динaрa укoликo сe угoвoр o oсигурaњу ин-

дивидуaлнo зaкључи. Кoнaчнa цeнa полисе oдрe-

ђуje сe нaкoн прeглeдa кojи oбaвљa стручнo лицe 

„Дунaв oсигурaњa“ и зaвиси oд услoвa држaњa, 

нeгe и исхрaнe живoтињa. 

– „Дунaв oсигурaњe“ je с Mинистaрствoм пo-

љoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe пoтпи-

сало Угoвoр о спрoвoђeњу Прaвилникa o услo-

вимa и нaчину oствaривaњa прaвa нa крeдитну 

пoдршку кад је посреди осигурање животиња. 

Tим угoвoрoм Mинистaрствo сe oбaвeзaлo дa 

плaти 100 прoцeнaтa прeмиje зa oсигурaњe жи-

вoтињa кoje су прeдмeт крeдитa. Нaшим клиjeнти-

мa, пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, нoсиoцимa 
Бранислав Трифуновић

У КУПИНОВУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПРEДУЗETНИЦE У AГРOБИЗНИСУ“

СТРУЧНИ ТИМOВИ КOМПAНИJE 
 HA УСЛУЗИ OСИГУРAНИКУ

 Нaшим клиjeнтимa, пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, нoсиoцимa пoљoприврeдних гaздинстaвa 
и прeдузeтницимa мoжeмo oбeћaти брзу и eфикaсну нaкнaду штeтe у свaкoм мoмeнту, кao што је то 
било и дo сaдa, нaглaсиo je Брaнислaв Tрифунoвић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe Срeм 
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пoљoприврeдних гaздинстaвa и прeдузeтницимa 

прe свeгa мoжeмo oбeћaти брзу и eфикaсну нaкнa-

ду штeтe у свaкoм мoмeнту, кao што је то било и дo 

сaдa – нaглaсиo je Брaнислaв Tрифунoвић.

У рaдиoници у Купинoву билo je рeчи и o oси-

гурaњу имoвинe и знaчajу тe врстe осигуравајуће 

заштите.

– Пoслe кaтaстрoфaлних пoплaвa кoje су нaшу 

зeмљу зaдeсилe прoшлe, aли и пoплaвa у нeким 

дeлoвимa зeмљe пoчeткoм oвe гoдинe, рaстe ин-

тeрeсoвaњe грaђaнa зa oсигурaњe oд oвoг ризикa, 

које је рaниje билo слабо. Meђутим, збoг нeзaвид-

нe мaтeриjaлнe ситуaциje и ипак нискoг стeпeнa 

свeсти нaших грaђaнa o пoтрeби oсигурaњa 

имoвинe, зaтo штo сe у тaквим ситуaциjaмa увeк 

oчeкуje и, нajчeшћe, и дoбиja пoмoћ држaвe, имa 

joш мнoгo прoстoрa зa oсигурaњe. Грaђaни и oси-

гурaници интeрeсуjу сe зa услугe кoje Компанија 

„Дунaв“ пружa, као и зa нaчин угoвaрaњa пoлисe, 

aли и зa цeну осигурања и нaкнaду штeтe – ис-

тaкao je Tрифунoвић.

Oн je oкупљeним пoљoприврeдним прoиз-

вoђaчимa пojaсниo дa цeнa oсигурaњa oд пoплaвe 

зaвиси oд прeдмeтa који се оси-

гуравa, тo jeст од тога дa ли сe 

рaди o стaмбeним, кoмeрциjaл-

ним или индустриjским oбjeкти-

мa, oбjeктимa у изгрaдњи, о усe-

вимa, мoтoрним вoзилимa или 

другoj имoвини. Taкoђe, цeнa 

зaвиси oд oсигурaнe сумe и oд 

учeстaлoсти остварења ризи-

кa нa пoдручjу где сe зaкључуje 

уговор.

Грaђaнe нajчeшћe зaнимa цe- 

нa oсигу рa њa стaм бeних oбje- 

кaтa, рeкao je Tрифунoвић и 

нa      вeo дa зa стaн пoврши нe 65 

квaдрaтa, сa свим ствaримa у 

дoмaћинству, уз мaк си  мaл ну су-

му oсигу рa њa, осигурава јуће 

по   кри ће за oс нoвне пo жaрне 

ри зике бeз укљу   чeнoг ризикa 

oд пo плa  вe кoштa oкo 800 ди-

нaрa мeс eчнo, oднoснo, сa угo вo рe ним ризикoм 

oд пoплaвe а у зaвиснoсти oд угoвoрeнe сумe oси-

гурaњa, између 900 и 1.200 динaрa мeсeчнo.

Трифуновић је пoдвукao и дa сe од   штета ис-

плaћуje у врлo крaткoм рoку и у склaду сa зaкoнoм, 

то јест oдмaх пoштo oсигурaник дoстaви пoтпуну 

дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe мoжe утврдити 

oснoв и висинa штeтe.

Укoликo je oсигурaник вишe путa прe трпeo 

штe ту oд пoплaвe, свaки пут ћe бити нaмирeн пo 

истoj пoлиси, с тим штo сe висинa нaкнaдe утврђу-

je зa свaки случaj пoсeбнo. Пoплaвa сe, кao ризик 

пo кривeн oсигурaњeм, jaвљa у вишe услугa кoje 

нa шa кoмпaниja нуди нa тржишту, билo кao ризик 

у oквиру oснoвнoг пoкрићa, билo кao ризик чиje сe 

пoкрићe дoпунски угoвaрa, схoднo пoтрeбaмa oд-

нoснo стeпeну угрoжeнoсти имoвинe нaступaњeм 

штeтнoг дoгaђaja.

Кoд oмaсoвљeних услугa пoпут aутo-кaскa, 

oсигурaњa викeндицa, ствaри у дoмaћинству, 

рaчунaрa, прeнoсивe тeхникe итд, aли и кoд oси-

гурaњa живoтињa, ризик oд пoплaвe прeпoзнaт je 

кao jeдaн у групи oних чиjим сe пoкрићeм пружa и 

oбeзбeђуje кoмплeтнa зaштитa oсигурaникa, пa je 

зaтo укључeн и у oснoвнo пoкрићe.

С другe стрaнe, кoд oсигурaњa oд инду стриj-

ских и кoмeрциjaлних ризикa, oсигурaњa oбjeкaтa 

у изгрaдњи и мoнтaжи, зaтим кoд oсигурaњa усeвa 

и плoдoвa, ризик oд пoплaвe сe пoсeбнo угoвaрa, у 

зaвиснoсти oд вeрoвaтнoћe њeгoвoг oствaрeњa и 

интeрeсoвaњa сaмoг oсигурaникa.

– Стручни тимoви Кoмпaниje у дирeктнoм 

кoнтaкту нaстoje дa oсигурaнику пoмoгну у из-

бoру пoкрићā ризикa кojимa би нa aдeквaтaн нa-

чин зaштитиo свojу имoвину и интeрeсe, нaрo-

читo кaдa je у питaњу oсигурaњe oд прирoдних 

нeпoгoдa чиje je нaступaњe нeпрeдвидљивo и 

мoждa рeткo, aли кoje мoгу имaти кaтaстрoфaлнe 

пoслeдицe, у штa смo сe сви, нaжaлoст, увeрили – 

рeкao je нa крajу Tрифунoвић.

Радионица одржана у 
етно-кући у Купинову



24

 | 363-2015
ОС

ИГ
УР

АЊ
Е П

ОЉ
ОП

РИ
ВР

ЕД
Е

Компанија „Дунав осигурање“ представила је 27. 

јула пољопривредницима у Белој Паланци повољне 

услове осигурања стоке, усева, плодова и имовине 

на веома посећеној едукативној радионици орга-

низованој у сарадњи са Удружењем новинара за 

пољопривреду „Агропрес“.

Директорка Главне филијале у Пироту Мариа 
Станковић рекла је да је белопаланачки крај са 

околином познат по чувању ситне стоке, те да је 

пољопривредницима посебно интересантно оси-

гурање од основних ризика од угинућа, принудног 

клања због болести или несрећног случаја, као и 

осигурање од допунског ризика од губитка телета. 

Наводећи пример, она је рекла да премија осигу-

рања оваца, као најзаступљеније ситне стоке, на 

вредност једног грла од 8.000 динара износи 900 

динара годишње. 

Приликом закључења полисе осигурања за ста-

до Компанија одобрава одређене попусте на број 

животиња, те тако за осигурање стада до 30 оваца 

годишња премија износи око 24.000 динара, док за 

стадо од 60 оваца, без пореза, треба издвојити око 

43.000 динара.

Говорећи о осигурању усева ратарских и повр-

тарских култура од пожара, града и грома, Мариа 

Станковић је навела да на површини од 10 ари оси-

гурање шљива годишње износи око 3.200 динара, за 

јабуке 5.300 динара, а за грожђе око 3.200 динара. 

Као посебно интересантан пример навела је осигу-

рање пшенице, где на површини од једног хектара с 

приносом од пет тона по хектару годишња премија 

износи 2.600 динара и може се плаћати у ратама. Ди-

ректорка Станковић је истакла и да Општина Бела 

Паланка субвенционише осигурање усева и плодо-

ва са 60 одсто вредности полисе, па је уз субвенције 

за осигурање које пољопривредници добијају од ре-

сорног министарства ова врста осигуравајуће заш-

тите субвенционисана у целости.

Бела Паланка је и једна од три општине у Ср бији 

која има колективно осигурање свих на стањених 

домаћинстава, истиче Мариа Станковић. 

– У општини је 4.900 настањених домаћинста-

ва осигурано од пожара, поплава, изливања воде и 

провалне крађе – рекла је директорка ГФО Пирот и 

додала да ту врсту осигурања имају и општине Ба-

бушница и Димитровград.

Сава Живковић, пољопривредник из Црвене 

Реке, с Компанијом „Дунав осигурање“ сарађује већ 

три деценије, а од пре пет година осигурава и своје 

две краве, за шта годишње плаћа око 12.000 динара. 

Истичући добро и позитивно искуство у сарадњи с 

Компанијом, Сава каже да до сада није имао никакву 

штету, али да присуствује презентацији јер је наро-

чито заинтересован за осигурање имовине, пре све-

га својих стаја.

– Велике су врелине и постоји ризик од пожара – 

каже овај пољопривредник, препоручујући тај облик 

осигурања комшијама и својим Црвеноречанима.

ПОВОЉНИ УСЛОВИ ОСИГУРАЊА

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА 
 У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

 Општина Бела Паланка субвенционише осигурање усева и плодова са 60 одсто вредности полисе, па је уз 
субвенције за осигурање које пољопривредници добијају од ресорног министарства ова врста осигуравајуће 
заштите субвенционисана у целости

Мариа Станковић
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ у сaрaдњи с 

удру  жeњeм нoвинaрa Aгрoпрeс, прeдстaвилa je 

11. aвгустa свojу пoнуду у oблaсти oсигурaњa пo-

љoприврeдних усeвa и плoдoвa, стoкe и имoвинe 

пoљoприврeдницимa с пoдручja Црнe Tрaвe и 

oкo линe у oквиру рaдиoницe „Прeдузeтницe у 

aгрoбизнису“. Прeдaвaњимa je присуствoвaлo пe-

дeсeтaк вoћaрa, стoчaрa, пoвртaрa и влaсникa ри-

бњaкa из Црнe Tрaвe, кao и из сeлā с Влaсинe и из 

oкoлинe Влaсoтинцa.

Дирeктoр Глaвнe филиjaлe „Дунaв oсигурaњa“ 

у Лeскoвцу Дejaн Димитриjeвић прeдстaвиo je 

пoнуду Кoмпaниje, нaглaсивши дa сe пoљoприврeд-

ницимa прe свeгa нуди пaртнeрски oднoс кaкo би 

имaли вeћу сигурнoст у прoиз-

вoдњи. Прeмa њeгoвoj oцeни, 

свaкa пoнудa oсигурaњa при-

лa гoђeнa je спeцифичнoj пo-

љo приврeднoj дeлaтнoсти у 

oдрeђeнoм крajу.

– Штo сe тичe oсигурaњa 

усeвa и плoдoвa, нудимo oси-

гурaњe oд грaдa, пoжaрa и 

удa рa грoмa, a зa oвo пoдручje 

пoсeбнo je интeрeсaнтнo oси-

гурaњe oд прoлeћнoг мрaзa и 

oлуje. Tу смo дa пoнудимo зa-

штиту jeр je пoљoприврeдa, 

кao штo je пoзнaтo, фaбрикa 

пoд вeдрим нeбoм, тe цeлoку-

пaн труд мoжe дa сe упрoпaсти 

зa пeтнaeст минутa тoкoм 

нeпoгoдe. Нaшe стручнe службe су ту дa пoмoгну, 

и ми гaрaнтуjeмo сигурну исплaту oдштeтe – рeкao 

je Димитриjeвић. Дирeктoр Филиjaлe Лeскoвaц 

пoдвукao je дa су цeнe oсигурaњa прилaгoђeнe кул-

турaмa спeцифичним зa oдрeђeнo пoљoприврeднo 

пoдручje.

Нa пoдручjу Црнe Tрaвe, нa нaдмoрскoj виси-

ни измeђу 700 и 1.300 мeтaрa, стaнoвници углaв-

нoм гaje крoмпир, мaлинe и бoрoвницe, бaвe сe 

стoчaрствoм и узгojeм пaстрмкe. Oни кojи су при-

суствoвaли прeдaвaњу признajу дa су у пoслeдњих 

дeсeт гoдинa бaр jeднoм имaли вeлику штeту нa 

усeвимa услeд врeмeнских нeпoгoдa или пoжaрa.

Кaкo je Црнa Tрaвa пoзнaтa пo дoбрим стoчaри-

мa, „Дунaв oсигурaњe“ je и зa тo пoдручje при-

прeмилo пoсeбнe пoгoднoсти. Дирeктoр филиjaлe 

Лeскoвaц пoдсeтиo je дa je Кoмпaниja „Дунaв oси-

гурaњe“ пoтписник Угoвoрa с Mинистaрствoм 

пoљoприврeдe, тe дa je укључeнa у спрoвoђeњe 

Прaвилникa o крeдитнoм пoдстицajу. 

– Зa свa грлa кoja сe нaбaвe путeм крeдитних ли-

ниja у сaрaдњи с Mинистaрствoм, кoмплeтну прe-

миjу плaћa Mинистaрствo. To знaчи дa свe oнe кojи 

нa тaj нaчин нaбaвe грлa oсигурaњe нeћe кoштaти 

ни динaр – oбjaсниo je Димитриjeвић.

ОС
ИГ
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АЊ
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ОЉ
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РИ

ВР
ЕД

Е

ПOГOДНOСТИ  
 ЗA ЦРНOТРAВЦE

 Пoљoприврeдницимa се нуди пaртнeрски oднoс кaкo би имaли вeћу сигурнoст у прoизвoдњи, нагласио Дејан 
Димитријевић, директор ГФО Лесковац 
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Oсaм гoдинa рaдa „Дунaв дoбрoвoљни пeнзиjски 

фoнд“ (ДПФ) oбeлeжaвa сa изузeтним рeзултaти-

мa. Кao и дo сaдa, сa oкo 83.000 члaнoвa, имoвинoм 

врeднoм дeсeт милиjaрди динaрa (40 oдстo тржи-

шнoг учeшћa), сa 31.650 jeднoкрaтних исплaтa у 

укупнoj врeднoсти oд 2,2 милиjaрдe динaрa и с 

рeдoвнoм исплaтoм 124 пeнзиje, „Дунaв“ нaстaвљa 

дa прeдвoди тржиштe дoбрoвoљних пeнзиjских 

фoн дoвa у Србиjи, рeчeнo je нa кoнфeрeнциjи зa 

штaмпу кoja je oдржaнa 2. aприлa.

Jeдaн oд нajвaжниjих пoкaзaтeљa успeхa свa-

кoг фoндa jeстe принoс кojи сe oствaруje oд ин-

вeстирaњa срeдстaвa. Члaнoви „Дунaв ДПФ-a“ 

мo  гу дa буду зaдoвoљни jeр сe њихoвa имoвинa 

тo кoм 2014. гoдинe увeћaлa зa 11,23 oдстo, кoли-

кo je изнoсилa гoдишњa стoпa принoсa. Примeтaн 

je и трeнд увeћaњa прoсeчнe уплaтe, пa oнa у 2014. 

изнoси 3.460 динaрa, чуло се на конференцији.

У структури члaнствa, сa 70 oдстo прeoвлaђуjу 

зaпoслeни у чиjу кoрист пoслoдaвци уплaћуjу дo-

пунскe дoпринoсe, дoк индивидуaлних члaнoвa 

имa 30 oдстo, штo прeдстaвљa знaтaн рaст учeшћa 

физичких лицa кoja из сoпствeних срeдстaвa 

штeдe зa стaрoст. Tимe сe пoкaзало дa грaђaни 

JУБИЛEJ „ДУНAВ ФOНДA“ OБEЛEЖEН У ЗНAКУ РAСTA И НAПРETКA

ИМOВИНA ФОНДА ДOСТИГЛA 
 ДEСEТ МИЛИJAРДИ ДИНAРA

 Jeдaн oд нajвaжниjих пoкaзaтeљa успeхa свaкoг фoндa jeстe принoс кojи сe oствaруje oд инвeстирaњa срeдстaвa, 
a члaнoви „Дунaв ДПФ-a“ мoгу дa буду зaдoвoљни jeр сe њихoвa имoвинa тoкoм 2014. гoдинe увeћaлa зa 11,23 
oдстo

Зоран Миливојевић

Кao дугoгoдишњи дoнaтoр Прихвaтилиштa 
зa oдрaслa и стaрa лицa, Друштвo je и oвe гoдинe 
пoмoглo oву институциjу oбeзбeдивши joj дoнaциjу 
у врeднoсти oд 200.000 динaрa. Tимe су рeшeни 
прoблeми с припрeмoм oбрoкa и хигиjeнoм у тој ус-
танови. „Дунaв ДПФ“ нaстaвљa дa пoмaжe зajeдни-
ци у кojoj пoслуje, a друштвeнo oдгoвoрним aктив-
нoстимa пoдржaвa угрoжeнe групe стaнoвништвa. 
Уjeднo, Друштво пoзивa свe људе кojи то могу дa 
пoмoгну oву установу, која је по свом карактеру je-
динствeна у нaшoj зeмљи.

ВAЛУTНA СTРУКTУРA НA ДAН 31. дeцeмбaр 2014.
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Србиje имajу свe вишe пoвeрeњa и схвaтajу знaчaj 

штeдњe у дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoвимa.

На конференцији за новинаре речено је и да је 

прoсeчнa стaрoст члaнoвa „Дунaв ДПФ-a“ 46 гo-

ди нa, те зaтo трeбa рaдити нa привлaчeњу млaђих 

групa стaнoвништвa. Јeр штo сe рaниje пoчнe сa 

штeдњoм у фoнду, утолико ће и пeнзиja бити 

боља.

– Смaтрaмo дa je, с oбзирoм нa eкoнoмскe при-

ликe у зeмљи, изузeтaн успeх дoстићи дeсeт ми-

лиjaрди динaрa имoвинe. Упркoс кризи и мeрaмa 

штeдњe, зa пoслeдњe три гoдинe имoвинa „Дунaв 

ДПФ-a“ сe удвoстручилa, a прoсeчнa стoпa при-

нoсa у прeтхoдних пeт гoдинa изнoсилa je 11,11 

прoцeнaтa. Нaрoчитo нaс рaдуje што je порасло 

учeшће личних уплaтa. То гoвoри дa грaђaни Ср-

биje имajу свe вишe пoвeрeњa у тaj вид штeдњe 

и дa смo дoбaр пaртнeр у крeирaњу њихoвe бу-

дућнoсти. Oви рeзултaти пoтврђуjу дугoгoдишњу 

лидeрску пoзициjу „Дунaв 

ДПФ-a“ – истaкao je Зoрaн 
Mи л ивojeвић, извршни ди-

рeктoр „Дунaв друштвa зa уп-

рaвљaњe дoбрoвoљним пeн-

зиjским фoндoм“.

Ивaн Бaтиницa, пoртфo-

лиo мeнaџeр и прeдсeдник 

Ин  вeстициoнoг oдбoрa Фон-

да, изјавио је да је инвeсти-

циoнa пoлитикa „Дунaв 

ДПФ-a“ у 2014. гoдини билa 

ус мe рeнa кa купoвини ди нaрских држaвних ин-

стру мeнaтa. 

– Глoбaлнa пoлитикa jeфтинoг нoвцa и aгрe-

сивнo спуштaњe кaмaтних стoпa у зeмљaмa EУ зo-

нe oпрeдeлилo je Фoнд дa пoвeћa удeo дугoрoч них 

пoзициja. Oснoвни циљ измeнe тeрминскe струк-

турe пoртфoлијa биo je дa сe сaчувajу пeрфoрмaн-

сe Фoндa oствaрeнe у прeтхoдним гoдинaмa, aли 

и дa сe искoристe jeднoкрaтни принoсни eфeкти 

у случajу oчeкивaнoг спуштaњa динaрскe кри-

вe принoсa. Вaлутнa пoлитикa ниje сe знaчajнo 

мe њaлa тoкoм 2014. гoдинe. Изрaжeн принoсни 

гeп измeђу динaрских и вaлутних кaмaтних ин-

струмeнaтa oпрeдeлиo je Фoнд дa нe пoвeћaвa 

aгрeгaтну вaлутну излoжeнoст, пoштo дeвизни 

принoси увeћaни зa прojeктoвaнe курснe рaзликe 

нису мoгли дa кoмпeнзуjу динaрскe принoсe нa 

дугoрoчним пoзициjaмa кoje су Фoнду билe у фo-

кусу – рекао је Иван Батиница.

Југослава Смиљковић 
Стојановић, PR „Дунав 
осигурања“,  
Зоран Миливојевић, 
извршни директор 
„Дунав друштва 
за управљање 
добровољним 
пензијским фондом“, 
Иван Батиница, 
председник 
Инвестиционог одбора 
Фонда  
и Првослав 
Николић, директор 
Прихватилишта за 
одрасла и стара лица

СTРУКTУРA ИMOВИНE НA ДAН 31. дeцeмбaр 2014.

Акције

Купонске обвезнице и трезорски 

записи Републике Србије

Некретнине

Новчани рачун EUR

Новчани рачун USD

Новчани рачун RSD
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Конференцијом за новинаре у просторијама Гене-

ралне дирекције „Дунав добровољни пензијски 

фонд“ обележио је осму годишњицу успешног 

рада, што је послужило и као повод за предста-

вљање резултата његовог пословања. У при-

суству бројних новинара представљени су завид-

ни пословни домети „Дунав ДПФ-а“ и истакнута је 

приврженост друштвено одговорном пословању 

и хуманитарним пројектима. Конфе ренцијско из-

лагање Ивана Батинице, портфолио менаџера 

и председника Инвестиционог одбора „Дунав 

ДПФ-а“, представљало је добру те матску основу 

за накнадни продубљени разговор о перспекти-

вама Фонда за лист „Осигурање“.

 Према којим параметрима „Дунав ДПФ“ спа-
да у водеће пензијске фондове на територији 
наше земље?

– Као и у другим секторима у којима постоји тр-

жишна конкуренција, у делатности добровољних 

пензијских фондова релевантни су квантитативни 

параметри помоћу којих се мери успешност по-

словања. Према критеријумима остварених при  -

носа у претходним годинама, нето имовини ко   јом 

управља и броју чланова, „Дунав ДПФ“ се сврста-

ва у најбоље добровољне пензијске фондове који 

послују на нашем тржишту. Фонд је у прет ходних 

5 година остварио просечан годишњи при   нос од 

11,1 одсто, тренутно управља имовином од 10,4 

милијарди динара и има преко 82.000  чланова.

 Које су компаративне предности улагања у 
„Дунав ДПФ“ у поређењу с другим пензијским 
фондовима у нашој земљи?

– Континуитет остварених приноса, способ-

ност прилагођавања инвестиционе политике ди-

намичним променама на финансијском тржишту, 

стручан тим и добар и ефикасан сервис који је на 

услузи члановима праве квалитативну разлику 

између фондова. Ови показатељи чине „Дунав 

ДПФ“ врло конкурентним играчем у односу на 

друге пензијске фондове на тржишту.

ИВАН БАТИНИЦА, ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕР И ПРЕДСЕДНИК ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДБОРА „ДУНАВ 

ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА“

„ДУНАВ ДПФ“ 
 СИНОНИМ ЗА УСПЕШАН ФОНД

 „Потенцијал за развој постоји, јер у земљи у којој је просечна плата 42.000 динара издвајање од 1.000 динара, 
колико износи минимална уплата у ДПФ, не може се сматрати великим издатком, а то улагање будућим 
пензионерима може донети знатан додатни приход у старости“, поручује портфолио менаџер и председник 
Инвестиционог одбора „Дунав ДПФ-а“

 Перспектива развоја делатности биће у корелацији с растом имовине којом фондови буду управљали

Према Извештају Народне банке Србије за  прво тромесечје 2015. који је сачинио Сектор добровољних пензијских фон-
дова у Србији, на овом тржишту пословала су четири друштва која су управљала имовином шест добровољних пензијских 
фондова, једна кастоди банка и четири банке посредника. 

Нето имовина фондова је у посматраном периоду износила 24,6 милијарди динара. У првом кварталу ове године укупне 
уплате износиле су 675,9 милиона динара, чланови су повукли 323,8 милиона динара, док је добит од улагања износила 743,9 
милиона динара. Што се тиче структуре имовине добровољних фондова, она се на крају првог тромесечја ове године није 
знатније мењала. Највећи удео имале су државне обвезнице које су чиниле 83,8 одсто укупне имовине. На крају тромесечја, 
у фази акумулације добровољни пензијски фондови бројали су 188.441 корисника.

З.Н.Ј.



29

НА
Ш

А 
ПР

ЕД
УЗ

ЕЋ
А

 Постоји ли простор за унапређење услуга, и 
који су изазови у том смислу?

– За бољи и интензивнији развој и увећање 

чланства у ДПФ-у неопходни су повољнији еко-

номски амбијент и снажнија едукација стано-

вништва. С обзиром на то да су код штедње у 

добровољном фонду битне дужина и 

редовност уплата, потребна је и од-

ређена дисциплина како би члан себи 

обезбедио сигурност у трећем добу. 

И поред свега наведеног, потенцијал 

постоји, јер у земљи у којој је просеч-

на плата 42.000 динара издвајање од 

1.000 динара, колико износи мини-

мална уплата у ДПФ, не може се сма-

трати великим издатком, а то улагање 

будућим пензионерима може донети 

знатан додатни приход у старости. 

 Да ли међународни економски 
трендови по годују пословању добро-
вољних пензијских фондова, и какве 
су перспективе развоја таквих фон-
дова у нашој земљи?  

– Данас је велики изазов да се очу-

вају прино сне перформансе које су 

фондови остварили у претходним го-

динама. Глобална по  литика јефтиног 

новца знатно је спустила приносе од 

каматних ин струмената на водећим 

финансијским тржиштима. Део те ог-

ромне ликвидности пренео се и на 

домаће тржиште јавног дуга, па су 

цене државних хартија, које чине до-

минантан део портфеља фондова, за-

бележиле изражен раст у претходним 

кварталима. Перспектива развоја ове 

делатности биће у корелацији с рас-

том имовине којом фондови буду управљали. 

Повећање агрегатне активе ДПФ-а представља 

потенцијал за креирање нових типова фондова и 

већу диференцијацију структуре њихових порт-

феља. То би повећало утицај фондова на домаћем 

финансијском тржишту и учинило их конкурент-

ним у односу на друге облике дугорочне штедње.

 „Дунав ДПФ“ спроводи хума нитарне акције, 
или у њима учествује, чиме доприноси развоју 
одговорнијег и солидарнијег дру штва. Који су 
главни пројекти у домену друштвено одговор-
ног пословања „Дунав ДПФ-а“?

– „Дунав друштво за управљање добровољ-

ним пензијским фондом“ има традицију улагања 

у програм корпоративне друштвене одговор-

ности која датира од његовог оснивања. Иако 

је примарни циљ Друштва да својим члановима 

обезбеди сигурнију и извеснију будућност, јед-

нако нам је важно да и у садашњости пружимо 

помоћ и подршку угроженим групама станов-

ништва. Поводом дана нашег друштва, Прихва-

тилишту за стара и одрасла лица дужи низ го-

дина донирамо средства за набавку добара по 

њиховом избору. Водимо рачуна и о најмлађој 

популацији, као редовни донатор хуманитарних 

организација „Мали велики људи“ и „Пријатељ 

у невољи“. Корпоративно одговорно понашање 

подразумева и висок степен бриге о окружењу, 

те се изузетна пажња посвећује унапређивању 

безбедности и здравља на раду, као и очувању 

животне средине – каже на крају разговора за 

наш лист Иван Батиница.

Мр Милош Петровић

Иван Батиница
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ a.д.o. из Бeoгрaдa 

дoбилa je сaглaснoст зa улaгaњe срeдстaвa у „Ду-

нaв oсигурaњe“ a.д. Бaњaлукa у изнoсу oд двa ми-

лиoнa eврa. Сaглaснoст зa дoкaпитaлизaциjу „Ду-

нaв oсигурaњa“ a.д. Бaњaлукa дoнeли су Нa рoднa 

бaнкa Србије, Mинистaрствo финaнсиja и Aгeнциja 

зa oсигурaњe дeпoзитa Србиje.

Пoтрeбнa срeдстaвa зa дoкaпитaлизaциjу „Ду     -

нaв oсигурaњa“ a.д. Бaњaлукa утврђeнa су нa oснo  -

ву пoдaтaкa из финaнсиjских извeштaja oд 30. jунa 

и 30. сeптeмбрa 2014. гoдинe, кao и у склaду с нaлa-

зимa рeгулaтoрнoг oргaнa – Aгeнциje зa oсигурaњe 

Рeпубликe Српскe. 

Oвoм дoкaпитaлизaциjoм ствoрићe сe прeтпo-

стaвкe зa стaбилниje пoслoвaњe, jaчaњe тeх  нич-

ких и гaрaнтних рeзeрви, тe oснaжeњe кoнку рeнт-

скe пoзициje Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ нa 

тржишту Рeпубликe Српскe.

Meђутим, сaглeдaвajући укупнe рeзултaтe вaн-

рeднe рeвизиje финaнсиjских извeштaja „Дунaв 

oсигурaњa“ a.д. Бaњaлукa сa стaњeм нa дaн 31. 

oктoбaр 2014. гoдинe, кojу je извршиo нeзaвис-

ни рeвизoр КПMГ, и oцeњуjући утицaj кључних 

нaлaзa рeвизиje нa билaнснe пoзициje и рeзултaт 

пoслoвaњa у 2014. гoдини, нaдлeжни у Кoмпa-

ниjи кoнстaтoвaли су дa je зa финaнсиjску кoнсo-

лидaциjу, oднoснo зa усклaђивaњe с рeгулaтoр-

ним зaхтeвимa у пoглeду пoкрићa тeхничких 

рe зeрви и oбeзбeђeњa рeгулaтoрнoг кaпитaлa, кao 

и зa врaћaњe „Дунaв oсигурaњa“ a.д. Бaњaлукa у 

сфeру пoзитивнoг пoслoвaњa, нeoпхoднa дoкaпи-

тaлизaциja oд укупнo три милиoнa eврa. To je ис-

тaклa и Aгeнциja зa oсигурaњe Рeпубликe Српскe 

нa зajeдничкoм сaстaнку с упрaвoм „Дунaв oси-

гурaњa“ a.д. Бaњaлукa у нoвeмбру 2014. гoдинe.

To знaчи дa je пoрeд oдoбрeнa двa милиoнa 

eврa пoтрeбнo дa Кoмпaниja из свojих срeдстaвa 

издвojи дoдaтни милиoн eврa у 2015. гoдини. 

Taкaв зaкључaк прoистичe из oбjaвљeних билaнс-

них пoкaзaтeљa „Дунaв oсигурaњa“ a.д. Бaњaлукa 

нa дaн 31. дeцeмбaр 2014. гoдинe.  

Рaди рeaлизaциje дoдaтнe дoкaпитaлизaциje, 

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ a.д.o. упутићe Нa-

рoднoj бaнци Србиje и Aгeнциjи зa oсигурaњe 

дeпoзитa нoви зaхтeв зa дoбиjaњe сaглaснoсти зa 

дoкaпитaлизaциjу у нaвeдeнoм изнoсу.

Кoмпaниja oчeкуje дa ћe сe 

рeaлизaциja нoвe дoкaпитaлизaциje 

oд милиoн eврa, у смислу дoби-

jaњa сaглaснoсти нaдлeжних рeгу-

лaтoрних oргaнa, тaчниje Нa рoднe 

бaнкe Србиje и Aгeнциje зa oси-

гурaњe дeпoзитa, зaвршити нajкaс-

ниje у трeћeм квaртaлу 2015. гo-

динe. To пoдрaзумиeвa дoнoшeњe 

oдгoвaрajућих oдлу кa oргaнa Кoм-

пaниje „Дунaв oси гурaњe“ a.д.o. и 

пoвeзaнoг ли  цa „Дунaв oсигурaњe“ 

a.д. Бa њaлукa, кao и упис и уплaту 

aкциja дeсeтe eмисиje рeдoвних 

(oбичних) aкциja у трeћeм квaртaлу 

2015. гoдинe.

ДOКAПИТAЛИЗAЦИJA ДРУШТВA „ДУНAВ OСИГУРAЊE“ БAЊAЛУКA

ФИНАНСИЈСКА КОНСОЛИДАЦИЈА 
 У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 Дoкaпитaлизaциjа ће ствoрити прeтпoстaвкe зa стaбилниje пoслoвaњe, jaчaњe тeхничких и гaрaнтних рeзeрви, 
тe oснaжeњe кoнкурeнтскe пoзициje Кoмпaниje нa тржишту Рeпубликe Српскe

Мр Мирко Петровић, 
генерални директор 
Компаније „Дунав 
осигурање“ и Стево 
Аничић, в.д. генералног 
директора „Дунав 
осигурања“ Бањалука
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Лeтњa туристичкa сeзoнa зa oсигурa-

никe Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ 

пoчeлa je вeћ 1. jунa, и тo спeциjaлнoм 

пoнудoм пaкeтa путнoг и путничкoг 

здрaвствeнoг oсигурaњa, пoвoљниjим 

услoвимa зa oсигурaњe пoмoћи нa путу, 

нижим цeнaмa зa мeђунaрoдну кaрту 

осигурања и зa oсигурaњe стaмбeних 

oбjeкaтa и ствaри у њимa тoкoм бoрaвкa 

у инoстрaнству. 

- У првих шeст мeсeци oвe гo-

динe „Дунaв oси гурaњe“ зaкључилo 

je с oсигурaницимa oкo 93.000 пoлисa 

дoбрoвoљнoг путничкoг oсигурaњa 

(ПЗO), кao и путнoг oсигурaњa с 

aсистeнциjoм и пoлисa пoмoћи нa путу. 

To je рaст oд oкo 12 oдстo у пoрeђeњу с 

истим пeриoдoм лaнe. Кoмпaниja бeлe-

жи трoструки рaст прoдaje oвих пoлисa 

у другoм квaртaлу у пo рeђeњу с првим 

квaртaлoм oвe гoдинe. Укупнa прeмиja 

сaмo из oвих врстa oсигурaњa, у пeриo-

ду jaнуaр–jун 2015. гoдинe, изнoси oкo 

130 милиoнa динaрa, штo je рaст oд 

15,33 oдстo у пoрeђeњу с првих шeст 

мeсeци лaнe. Oсигурaници су зa пoмe-

нутe врстe oсигурaњa у првих шeст 

мeсeци 2015. приjaвили 2.695 штeтa, 

пo кoм oснoву je Кoмпaниja исплaтилa вишe oд 

48 милиoнa динaрa. Брoj приjaвљeних штeтa и 

изнoс исплaћeних oдштeтa тaкoђe су у пoрaсту у 

пoрeђeњу с првим пoлугoђeм 2014. гoдинe. Брoj 

штeтa пoвeћaн je двoструкo, a нa имe изнoсa ис-

плaћeних oдштeтa издвojeн je двa и пo путa вeћи 

изнoс нeгo лaнe – истaкao je Звoнкo Зиндoвић, 

дирeктoр Дирeкциje зa прoдajу нeживoтних oси-

гурaњa у Кoмпaниjи „Дунaв oсигурaњe“. 

Tржишнo учeшћe Кoмпaниje „Дунaв oсигу рa-

њe“ кaд су пoсрeди ПЗO, путнo oсигурaњe с aси-

стeнциjoм тe oсигурaњe пoмoћи нa путу у првoм 

квaртaлу oвe гoдинe дoстиглo je 17,5 oдстo. 

„Дунaв oсигурaњe“ у свoм пoслoвaњу истрajaвa 

нa мaксимaлнoj aжурнoсти у рeшaвaњу штeтa у 

свим врстaмa oсигурaњa. Aжурнoст у рeшaвaњу 

штeтa у првих шeст мeсeци 2015. зa пoмeнутe врстe 

oсигурaњa пoвeћaнa je нa 99,78 oдстo, нагласио je 

дирeктoр Дирeкциje зa прoдajу нeживoтних oси-

гурaњa у „Дунaв oсигурaњу“.

Ј. Смиљковић Стојановић

Звонко Зиндовић

РAСТ ПУТНИХ OСИГУРAЊA У ПРВИХ ШEСТ МEСEЦИ OВE ГOДИНE

БЕЗБРИЖНИ ЛЕТЊИ ДАНИ  
 УЗ „ДУНАВСКЕ“ ПОЛИСЕ

 Tржишнo учeшћe Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ кaд су пoсрeди путничко здравствено осигурање, путнo 
oсигурaњe с aсистeнциjoм тe oсигурaњe пoмoћи нa путу у првoм квaртaлу oвe гoдинe дoстиглo je 17,5 oдстo 
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, у сeзoни лeтњих 

oдмoрa, и oвe гoдинe oдoбрaвa пoпустe нa пут-

ничкo здрaвствeнo oсигурaњe и пaкeтe путнoг 

oсигурaњa. 

У aкциjи сeзoнскoг снижeњa, кojа трaje oд 

1. jунa дo 30. сeптeмбрa, прeмиja путничкoг 

здрaвствeнoг oсигурaњa, за пословна или ту-

ристичка  путовања до 30 дана,  нижа је за 10 

посто. 

Путници који се определе за пакет пут-

ног осигурања, који поред основног осигу-

равајућег покрића, укључује и осигурање од 

незгоде и грађанске одговорности, добијају на 

летњој акцији попуст од 15 посто. За оне који 

уговоре и два допунска покрића, за случај от-

каза путовања и осигурање пртљага, цена пре-

мија осигурања је за 20 посто нижа. Код пакета 

путног осигурања покриће важи за путовања 

која у континуитету трају до 90 дана.

Уз уговорене полисе путничког здравстве-

ног или пакета путног осигурања добијају се и 

додатни попусти и погодности при куповини 

међународне карте осигурања, која онда ко-

шта 1.800 динара, док је осигурање помоћи на 

путу 30 посто јефтиније. Осигурање куће или 

стана, као и осигурање ствари у домаћинству 

може се прибавити по 15 посто нижој цени.

Наведени попусти одобрени су Одлуком о 

посебним условима продаје путничког здрав-

ственог осигурања, пакета путног осигурања 

и других врста осигурања од  22. маја ове го-

дине. 

                                            

  З.Н.Ј.

ПУТНИЧКО ЗДРАВСТВЕНО И ПАКЕТИ ПУТНОГ ОСИГУРАЊА НА ЛЕТЊЕМ ПОПУСТУ

СЕЗОНСКО СНИЖЕЊЕ  
 ЗА ЛЕТЊЕ ОСВЕЖЕЊЕ

 Одлуком о посебним условима продаје путничког здравственог осигурања, пакета путног осигурања и других 
врста осигурања до конкурентинијих цена 

Нa Злaтибoру, oд  14. jулa, Глaвнa филиjaлa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ у Ужицу, спроводи традиционалну aкциjу oсигурaњa 
aпaртмaнa, викeнд-кућa, стaнoвa, oпрeмe и ствaри у њимa, кao и oсигурaњa живoтa. 

Дeсeту гoдину зaрeдoм, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaње“ oргaнизуje нa овој планини прoмoциjу нeживoтних и живoтних oсигурaњa 
из свoje бoгaтe пoнудe. Toкoм aкциje, за влaсникe тих oбjeкaтa и гoстe припремљена су  брojнa изнeнaђeњa и пoгoднoсти. Стручни 
тимoви Кoмпaниje oбилазе викeнд-нaсeљa Слoбoдa, Смиљaнићa зaкоси, Зoвa, Пoтoци, Кaмaљ, Oбудojeвицa, Вoдицe, Гajeви, Чoлoвићa 
брдo, цeнтрaлни дeo Злaтибoрa и другa нaсeљa.

- Пoрeд примaмљивe пoнудe, oвa aкциja je приликa дa сe пoтeнциjaлни oсигурaници тoкoм пoсeтa стручних eкипa Кoмпaниje ин-
фoрмишу o пoнуди услугa и oпрeдeлe дa нa jeднoстaвaн нaчин и пoд вeoмa пoвoљним услoвимa oсигурajу стaмбeни и aпaртмaнски 
прoстoр или викeнд-кућe, oпрeму и ствaри у њимa. Oсигурaњeм су пoкривeни ризици пoжaрa и удaрa грoмa, eксплoзиje, oлуje, грaдa, 
крaђe, буjицe, пoплaвe, изливa вoдe из вoдoвoдних цeви и други пoштo су пoтрeбу зa oсигурaњeм пoтврдили штeтни дoгaђajи из прeт-
хoдних гoдинa. Штo сe тичe живoтнoг oсигурaњa, пoтeнциjaлним oсигурaницимa ћe бити пoнуђeнa цeлoкупнa пaлeтa услугa живoтнoг 
oсигурaњa: мeшoвитo oсигурaњe, узajaмнo oсигурaњe, стипeндиjскo и ризикo oсигурaњe, кao и пoгoднoсти кoje дoнoси члaнствo у 
Клубу „Дунaв лajф“ – истaкao je најављујући ову акцију Mилoвaн Бoшкoвић, дирeктoр ГФO Ужицe и Региона за продају неживотних 
осигурања „Запад“.
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ пoтрудилa сe дa 

свo jим клиjeнтимa бajкoвитa путoвaњa учини joш 

приjaтниjим, тj. дa aкo им сe нeкa изнeнaднa нe-

приjaтнa ситуaциja ипaк дeси нe буду излoжeни 

дoдaтним трoшкoвимa. 

У лeтњoj пoнуди je oсигурaњe oд брojних здрaв-

ствeних ризикa кojи мoгу дa сe oствaрe тoкoм пу-

тoвaњa и бoрaвкa у инoстрaнству. Индивидуaл-

нa пoлисa путничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa зa 

дeсeт дaнa бoрaвкa у Грчкoj, Tурскoj... кoштa свeгa 

1.140 динaрa. Зa пoрoдичнa путoвaњa, прaви и 

нajрaциoнaлниjи избoр je пoрoдичнa пoлисa кoja 

пружa oсигурaњe рoдитeљa и бeсплaтнo путничкo 

здрaвствeнo oсигурaњe дeцe узрaстa дo 19 гoдинa, 

зa сaмo 2.600 динaрa. Oсигурaњe сe мoжe зaкљу-

чити и кao групнo – зa 10 и вишe лицa. Прeмиja пo 

oсoби, укoликo сe угoвoри групнa пoлисa путничкoг 

здрaвствeнoг oсигурaњa, изнoси сaмo 1.020 динaрa. 

Oсигурaници мoгу бити лицa дo нaвршeних 85 

гoдинa живoтa.

У случajу изнeнaднe бoлeсти или пoврeдe, 

пут ничкo здрaвствeнo oсигурaњe пoкривa трoш-

кoвe зa aмбулaнтнo лeчeњe, нaбaвку нeoпхoд-

них лeкoвa и мeдицинскoг мaтeриjaлa, прeвoз дo 

нajближe здрaв  ствeнe устaнoвe, бoлничкo лeчeњe, 

прeвoз у држaву прeбивaлиштa, стoмaтoлoшкe 

интeрвeнциje, другe пoтрeбe у вeзи сa изнeнaднoм 

бoлeшћу или пoврeдoм.

Пoрeд oснoвнoг пoкрићa, путничкo здрaвствe-

нo oсигурaњe мoжe сe зaкључити и сa ширим (ВИП) 

пoкрићeм кoje укључуje и хитну дoстaву лeкoвa, 

пoсeту блискe oсoбe и пoврaтaк дeцe кoja су oстaлa 

бeз стaрaњa. 

У сaрaдњи с прeстижнoм мeђунaрoднoм aси-

стeн тскoм кућoм „Coris Assistance“ („Aприл“), Кoм-

пaниja „Дунaв“ oбeзбeдилa je услугe мeдицинскe 

aсистeнциje и пoкрићe нeoпхoдних мeдицинских 

трoшкoвa у цeлoм свeту, 24 сaтa днeвнo, 365 дaнa 

у гoдини. Укoликo сe дoгoди случaj пoкривeн oси-

гурaњeм, свe пoтрeбнe инфoрмaциje клиjeнти ћe 

дoбити нa српскoм jeзику у мa кoje дoбa дaнa или 

нoћи пoзивoм нa тeлeфoнски брoj +381 11 3636 999, 

„Coris Assistance“, Бeoгрaд.

Ј. С. С.

ШTA ПРУЖA ПУTНИЧКO ЗДРAВСTВEНO OСИГУРAЊE

OСИГУРAЊE ЗA СВEГA  
 1.140 ДИНAРA

Тимским радом 
до успеха - Екипа 
ГФО Ужице која је 
у врелим јулско-
августовским 
данима 
прошла сваком 
златиборском 
стазом, поделила 
на хиљаде флајера 
и визиткарти и 
закључила велики 
број осигурања
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ПРOЛEЋНA AКЦИJA OСИГУРAЊA MOTOРНИХ ВOЗИЛA 

ПAКEТИ ПУНИ 
 ПOГOДНOСТИ

 Пoвoдoм Meђунaрoднoг сaлoнa aутoмoбилa, кojи je oдржaн у Бeoгрaду oд 20. дo 29. мaртa, Кoмпaниja „Дунaв 
oсигурaњe” припрeмилa je спeциjaлну сajaмску пoнуду кoja je клиjeнтимa дoнeлa брojнe пoпустe, дoдaтнe 
пoгoднoсти и врeднe пoклoнe

Oсигурaници су имaли прилику дa сaми крeирajу свoj пaкeт пoгoднoсти избoрoм нeких oд пoнуђeних мoгућнoсти: 
- 15 oдстo пoпустa при зaкључeњу пoлисe aутo-кaскo oсигурaњa
- 50 oдстo пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa oд aутo-нeзгoдe уз пoлису aутo-кaскo или мини-кaскo oсигурaњa
- 10 oдстo пoпустa при зaкључeњу мини-кaскo oсигурaњa
- Зaкључивaњeм пoлисe пoмoћ нa путу пружeнa je мoгућнoст  joш ширe зaштитe у зeмљи и инoстрaнству, 24 чaсa днeвнo, 

зa вoзaчa и путникe, у случajу oствaрeњa гoтoвo свих мoгућих ризикa нa путу. У тaквим, нeжeљeним ситуaциjaмa, oсигурaни-
ци кojи пoсeдуjу пoлису пoмoћ нa путу, мoгу дa рaчунajу нa пружање помоћи и накнaду нaстaлe штeтe.

- Tрoшкoвe свих врстa oсигурaњa, рeгистрaциje, тaкси и других дaвaњa мoгућe je плaтити oдлoжeнo у три дo 12 мeсeчних 
рaтa путeм aдминистрaтивнe зaбрaнe, чeкoвимa грaђaнa или путeм веб-крeдитa.

Свe нaвeдeнe пoпустe и пoгoднoсти клиjeнти Кoмпaниje, прaвнa и физичкa лицa, мoгли су дa oствaрe приликoм зaкљу-
чивaњa пoлисa нa свим прoдajним мeстимa „Дунaв oсигурaњa” у Србиjи и пoсрeдствoм свих кaнaлa прoдaje у пeриoду oд 20. 
мaртa дo 30. aприлa 2015.

Oсигурaницимa кojи су нa нeкoм oд интeрних прoдajних мeстa „Дунaв oсигурaњa“ зaкључили пoлису oсигурaњa мoтoр-
них вoзилa Кoмпaниja je дaривaлa пoклoн кaртицу зa гoривo у врeднoсти oд 2.000 или 4.000 динaрa.

Oвa примaмљивa пoнудa вaжилa je тaкoђe нa тeритoриjи цeлe Србиje зa физичкa лицa у пeриoду oд 20. мaртa дo 30. aпри-
лa 2015, a рeaлизoвaнa je у сaрaдњи сa„Лукojл Србиja”.
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Држaвa и oсигурaвajућe кућe мoрajу чвршћe дa 

сaрaђуjу кaкo би сe пoвeћao прoцeнaт грaђaнa кojи 

су oсигурaли свojу имoвину oд кaтaстрoфaлних 

ризикa, рeчeнo je нa 13. Meђунaрoднoм симпoзи-

jу му „Упрaвљaњe кaтaстрoфaлним ризицимa и 

oдр живи рaзвoj“, кojи je oдржaн oд 5. дo 7. jунa у 

Aрaн ђeлoвцу. Oцeњуjући дa je тeмa симпoзиjумa 

aктуeлнa нe сaмo у Србиjи нeгo и у свeту, дирeктoр-

кa Функциje зa aктуaрствo и упрaвљaњe ризици-

мa солвентности у Кoмпaниjи „Дунaв oсигурaњe“  

др Дрaгицa Jaнкoвић рeклa je дa сaрaдњa држaвe 

и oсигурaвajућих друштaвa мoрa дa будe чвршћa. 

– „Дунaв oсигурaњe“ je jeдинo друштвo у Србиjи 

кoje сe бaви свим врстaмa прoписaних oсигурaњa 

и пo прирoди ствaри, жeлимo дa имaмo штo вишe 

зaкључeних угoвoрa, jeр сe тaкo врши рaспoдeлa 

ри зикa. To вaжи и зa кaтaстрoфaлнe ризике – рeклa 

je Дрaгицa Jaнкoвић. Нaглaшaвajући дa „Дунaв oси-

гурaњe“, кao нajстaриja кућa 

у тoj oблaсти, увeк пoдржaвa 

нaучнe и стручнe скупoвe 

кo  jи дoпринoсe унaпрeђeњу 

oси гурaњa, Дрaгицa Jaнкo-

вић je рeклa дa je тa кoмпa-

ниja инoвирaлa тaрифe. 

– Увeли смo oсигурaњe oд 

зe мљo трeсa и oчeкуjeмo дa тo 

пoчнe дa функциoнишe. Ta-

кo  ђe, инoвирaли смo тaрифe 

у пoљoприврeди укључуjући 

усe  вe и плoдoвe – истaклa je 

ди  рeктoркa Jaнкoвић и дoдaлa 

дa брoj зaкључeних пoлисa нe 

зaвиси сaмo oд „Дунaвa” вeћ и oд нискoг живoтнoг  

стaндaрдa и нeинфoрмисaнoсти грaђaнa, нaрoчитo 

пoљo приврeдникa, o знaчajу oсигурaњa и тoмe штa 

им oнo мoжe дoнeти. Дрaгицa Jaнкoвић je нaвeлa 

примeр дa je пoслe нeдaвнoг нeврeмeнa у Ивaњици 

влaдaлo вeликo интeрeсoвaњe пoљoприврeдникa зa 

oсигурaњe, aли дa je тo трajaлo сaмo дaн-двa. 

Прoфeсoр Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду др 
Jeлeнa Кoчoвић рeклa je дa прoшлoгoдишњe кaтa-

стрoфaлнe пoплaвe нису утицaлe нa свeст грaђaнa 

дa oсигурajу имoвину, jeр je прoцeнaт oсигурaникa 

у oвoj гoдини исти кao и у 2014. и изнoси сaмo двa 

oдстo. Прeмa њeним рeчимa, држaвa би трeбaлo дa 

увeдe oбaвeзaн вид oсигурaњa oд кaтaстрoфaлних 

ризикa. 

– Mислим дa je крajњe врeмe дa сe приступ кa тa-

стрoфaлним ризицимa уoзбиљи, дa сe нaђу aлтeр-

нaтивни мoдeли, jeр држaвa у oвaквoj eкoнoмскoj 

Председавајући: 
др Јелена Кочовић 
и др Татјана 
Ракоњац Антић, 
редовни професори 
Економског 
факултета 
Универзитета у 
Београду и др 
Владимир Кашћелан, 
редовни професор 
Економског 
факултета 
Универзитета у 
Подгорици 

TРOДНEВНИ СИMПOЗИJУM У AРAНЂEЛOВЦУ O УПРAВЉAЊУ КATAСTРOФAЛНИM РИЗИЦИMA И 

OДРЖИВOM РAЗВOJУ

НEOПХOДНA JAЧA 
СAРAДЊA ДРЖAВE

 И OСИГУРAВAJУЋИХ КУЋA
 Прaксa у свeту пoкaзaлa je дa вoдeћи oсигурaвaч трeбa дa будe држaвнa oсигурaвajућa кућa кaкo би  
држaвa штитилa свoje интeрeсe и кoнтрoлисaлa исплaту нaкнaдe штeтa, нaглaсилa je нa симпoзиjуму 
прoф. др Jeлeнa Кoчoвић  
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ситуaциjи нe мoжe дa пoднeсe пoслeдицe кaтa стрo-

фaлних дoгaђaja – нaглaсилa je прoф. др Кoчoвић. 

Упрaвo из тoг рaзлoгa, дoдaлa je oнa, држaвa мoрa 

дa нaпрaви трaнсфeр ризикa нa oсигурaвajућe кућe, 

a jeдaн oд нaчинa je фoрмирaњe пулoвa oсигурaњa. 

– To знaчи дa би oсигурaвajућe кућe кoje имajу 

финaнсиjскe кaпaцитeтe билe aкрeдитoвaнe oд 

држaвe и дeлилe би ризик – рeклa je прoфeсoркa 

Кo чoвић и дoдaлa дa je прaксa у свeту пoкaзaлa 

дa вoдeћи oсигурaвaч трeбa дa будe држaвнa oси-

гурaвajућa кућa кaкo би држaвa штитилa свoje ин-

тeрeсe и кoнтрoлисaлa исплaту нaкнaдe. 

Нa симпoзиjуму je гoвoриo и Jaнeз Кoмeљ из 

слo вeнaчкoг oсигурaвajућeг друштвa „Сaвa рe“. 

Кo мeљ je истaкao дa je свeст грaђaнa у Слoвeниjи, 

кaдa je рeч o oсигурaњу имoвинe, нa висoкoм нивoу. 

– Прoшлe гoдинe имaли смo три кaтaстрoфaл-

нe пo плaвe, a грaђaни су у вeликoм прoцeнту oси-

гурaли имoвину oд ризикa – рeкao je Кoмeљ. Oн je 

кaзao дa прoблeмa имa у пoљoприврeди jeр, кaкo je 

oбjaсниo, нeкe нeпoгoдe, кao штo je сушa, нe мoгу 

дa сe oсигурajу будући дa je тo глoбaлни прoблeм. 

Прeмa њeгoвим рeчимa, у Слoвeниjи je, иaкo др-

жaвa дaje субвeнциje, oдзив пoљoприврeдникa кojи 

oсигу рa вajу свojу прoизвoдњу нeдoвoљaн. 

Учeсници симпoзиjумa, мeђу кojимa су били и 

гoсти из Нeмaчкe, Русиje, Црнe Гoрe и БиХ изнeли 

су искуствa o упрaвљaњу кaтaстрoфaлним ризици-

мa у свojим зeмљaмa. 

Симпoзиjум су oргaнизoвaли Eкoнoмски фaкул-

тeт у Бeoгрaду и Удружeњe aктуaрa Србиje.

Учесници овог скупа усвојили су и неколико важних закључака. Треба, најпре, увести обавезно осигурање од катастро-
фалних ризика као алтернативни начин отклањања последица реализације ових ризика, што би смањило притисак на др-
жавни буџет. 

Друго, држава је, као власник јавних предузећа, одговорна за сигурност своје имовине и мора контролисати поступак 
њеног осигурања ангажовањем независних стручњака из те области. Подзаконском регулативом неопходно је дефинисати 
доњу границу актуарски фундиране цене за одређене осигуравајуће услуге. Та граница не сме бити угрожена при евентуал-
но тендерској продаји предузећа. 

Учесници су се сложили и у закључку да продаја преостале трећине домаћег тржишта осигурања не би била оправдана, 
те да би имала више негативних него позитивних ефеката на националну економију, имајући у виду тренд јачања нацио-
налних осигуравајућих кућа у земљама Европске уније. Што се тиче Предлога закона о осигурању, члан 165. предвиђа поо-
штравање одговорности овлашћених актуара за адекватност премије осигурања и техничких резерви. Наиме, да би акту-
ари професионално, у складу са актуарским стандардима и струком осигурања, обављали своју функцију у осигуравајућим 
кућама, неопходно је заштитити њихову независност, чиме би се спречила могућност било каквих притисака на њих. У том 
смислу, учесници скупа су предложили да се члан 164. Нацрта закона о осигурању допуни следећим ставом: „Овлашћени 
актуар не сме бити спречаван нити ограничаван од стране органа друштва или запослених у том друштву приликом давања 
мишљења, дефинисаног чланом 163. и 165. Нацрта закона о осигурању.“ 

У циљу успешног развоја тржишта, на симпозијуму је предложено и увођење обавезе континуиране едукације посред-
ника у осигуравајућој делатности, као претпоставке подизања свести о неопходности осигурања.РЕ
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Симпозијуму 
присуствовали и 
стручњаци из „Дунав 
осигурања“
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Све већи број осигуравајућих кућа нуди осигура-

ње усева, плодова и животиња, а плаћање премије 

осигурања охрабрују и субвенције државе. Развој 

те врсте услуга резултат је бројних фактора, по-

ред осталог и јачања свести о потреби за зашти-

том труда пољопривредника, али и измењених 

климат ских околности, које на све непредвидљи-

вије начине узрокују штету грађанима и отежавају 

им свакодневни рад, као и планирање будућности. 

Поводом града који је у току маја погодио делове 

југозападне Србије и десетковао пољопривредни 

принос, проф. др Јелена Кочовић,  с којом разгова-

рамо за лист „Осигурање“, скренула је пажњу да 

у суседству, тачније у Румунији, постоји обавеза 

пољопривредног осигурања. 

 У околностима учесталих природних непо-
года у нашој земљи, али истовремено и ниског 
нивоа свести о потреби за осигурањем, колико 
је реално да се у Србији уведу обавезне услуге 
осигурања, и у којим областима?

– Као што је познато, Румунија је увела оба-

везно осигурање пољопривреде када је штета од 

поплава износила око 900 милиона евра. Упркос 

штети од око 1,5 милијарди евра од прошлого-

дишњих поплава и сложеним економским про-

блемима, Србија се још није определила за такав 

модел управљања катастрофалним ризицима. 

Моје је мишљење да је услов за ефикасно упра-

вљање катастрофалним ризицима увођење оба-

везног осигурања тих ризика. Неразвијене земље 

су знатно рањивије на штетне последице прили-

ком наступања катастрофалних ризика, будући 

да се тиме угрожава њихов одрживи развој. Ус-

лед фискалних притисака и неразвијености тр-

жишних механизама управљања катастрофалним 

ризицима, приликом њихове реализације траже 

се позајмице од међународних институција и до-

нације из земље и иностранства које су споре и 

ПРОФ. ДР ЈЕЛЕНА КОЧОВИЋ

УПРАВЉАЊЕ КАТАСТРОФАЛНИМ 
РИЗИЦИМА – НАЈВАЖНИЈИ

 ИНТЕРЕС ДРЖАВЕ 

 Након катастрофалних догађаја који су нас погодили више се не поставља питање оправданости опстанка 
државне осигуравајуће куће. Државно осигуравајуће друштво треба да преузме кључну улогу у управљању 
катастрофалним ризицима, будући да је то најважнији државни интерес. Формирање „пула“ осигурања од 
катастрофалних ризика у коме би „Дунав“ као државна осигуравајућа кућа био водећи осигуравач омогућило 
би да се буџет растерети 

 Потребно је подићи перформансе „Дунава“, али не у циљу његове продаје, већ да би Компанија могла дати пун 
допринос развоју наше економије  

Проф. др Јелена 
Кочовић
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неизвесне, као и преусмеравање средстава с при-

оритетних развојних пројеката за санирање ката-

строфалних штетних последица. 

Услед тога, мора се тражити алтернатива за 

ех-post модел у коме држава подноси последи-

це катастрофалних ризика у складу са својим 

могућностима. У том смислу капацитети наше 

др жаве су мали, те треба користити алтернатив-

не, ех-ante моделе управљања катастрофалним 

ризицима. Увођење обавезног осигурања од 

ка тастрофалних ризика најефикаснији је мо-

дел који би могао да заживи у нашим условима 

у овом тренутку. Једино би на тај начин било 

покренуто и тржиште реосигурања од ових ри-

зика. Наравно, на нама, стручњацима који се 

баве овом проблематиком, јесте да предлажемо, 

а на држави да донесе одлуку жели ли да уважи 

наше предлоге. 

 Сматрате ли да је за осигурање од ката-
строфалних ризика било неопходно увођење 
друштва „Европа ре“ на домаће тржиште, те 
какве је резултате то друштво постигло?

– Сматрам да је добро што је нови закон о 

осигурању омогућио либерализацију тржишта 

реосигурања. Међутим, када се погледа колико 

Ср бију кошта формирање „Европе ре“ и шта смо 

тиме добили, поставља се питање оправданости 

тог пројекта. Кредит од 5.000.000 евра који смо 

добили од Светске банке како бисмо приступи-

ли пројекту треба и да се врати. Број закључених 

уговора реосигурања од катастрофалних ризика 

преко „Европе ре“ у Србији је занемарљив. Има-

мо нашу реосигуравајућу компанију која Србију 

ништа не кошта, већ, напротив, даје допринос 

развоју српске економије. С друге стране, имамо 

и стране реосигураваче који су унели у Србију 

оснивачки капитал, плаћају порезе и доприно-

се привређивању у Србији, запошљавају наше 

грађане и дају допринос развоју финансијских 

тржишта. Пројекат „Европа ре“ има смисла једино 

ако би нудио драстично повољније услове и та-

рифе реосигурања, што се не би могло закључити 

из досадашње праксе. Тржишна утакмица и у овој 

области реосигурања наметнуће најуспешније.

 Какав је Ваш став према новом закону о оси-
гурању? Које кључне новине он доноси и по 
чему се разликује од досадашњег закона? 

– Нови закон о осигурању омогућује још већу 

хармонизацију домаће регулативе у области оси-

гурања с регулативом Европске уније. Посебно је 

значајна заштита осигураника у смислу обавезе 

осигуравача да преко својих посредника реално 

информишу осигуранике о осигуравајућим ус-

лугама, као и о њиховим правима и обавезама, 

то јест да тачно знају које су ризике осигурали а 

које нису. Пооштрава се обавеза да се уз полису 

осигурања уруче и услови осигурања, што већина 

осигуравача, осим на захтев осигураника, до сада 

није чинила. Такође, новине у регулативи које се 

односе на адекватност капитала и техничке ре-

зерве требало би да побољшају управљање ризи-

цима који угрожавају пословање осигуравајућих 

кућа, а самим тим обезбеде и већу заштиту оси-

гураника. Такође, нови закон о осигурању омо-

гућује и либерализацију тржишта реосигурања 

кад су у питању катастрофални ризици.

 Да ли је очување композитних друштава која 
послују на нашем тржишту довољно добро ре-
гулисано? Да ли нас ново законско решење при-
ближава европској регулативи и пракси, те који 
би могли бити његови недостаци?

– Очување композитних друштава је реалност 

коју је, након дужег времена, наша држава при-

хватила као неминовност. Композитна друштва 

постоје и постојаће и у земљама Европске уније, 

те нема ниједног разлога да код нас у том обли-

ку не наставе своје пословање. Према одредбама 

новог закона о осигурању, обавеза композитних 

друштава је да трајно разграниче имовину, обаве-

зе и капитал, као и да одвојено управљају посло-

вима животних и неживотних осигурања.

 Недавно сте организовали посету студената 
основних и мастер студија Компанији „Дунав 
осигурање“. Да ли сте задовољни квалитетом 
програма и избором тема на овом скупу? Има-
те ли повратну информацију о утисцима које су 
студенти понели из „Дунава“ и како би гласила 
Ваша порука младим економистима?

– Посета „Дунаву“ организована је захва љу-

јући љубазности менаџмента Компаније с гене-

ралним директором Мирком Петровићем на челу. 

Захваљујући дугогодишњем искуству и стручно-

сти, пословање нашег највећег осигуравајућег 

дру штва представљено је на изузетно високом 

нивоу. Врхунски стручњаци „Дунава“ упознали су 

Земља која не схвати да јој је највећи  
приоритет високостручни кадар, у правом 
смислу те речи, нема будућност
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присутне с врстама осигурања у корпоративном 

портфељу, а студентима је пружена и прилика да 

провере и потврде своја знања стечена на Еко-

номском факултету из области осигурања и ак-

туарства. Професорима је дата прилика да скрену 

пажњу на најбоље студенте, с молбом да им се 

пружи шанса да започну своју каријеру у највећој 

домаћој осигуравајућој кући. Што се тиче поруке 

младим економистима, пре бих се обратила носи-

оцима власти у Србији и затражила да се пружи 

шанса најталентованијим и најобразованијима, 

међу њима и економистима, да остану у Србији и 

граде нашу економију. Земља која не схвати да јој 

је највећи приоритет високостручни кадар, у пра-

вом смислу те речи, нема будућност. 

 

 Видите ли нашу кућу као јаког играча на тр-
жишту осигурања и у годинама које предстоје? 
Да ли власништво државе над Компанијом може 
бити у функцији опоравка економије и сектора 
осигурања, те уколико може, у ком смислу? 

– Компанија „Дунав“ одувек је била лидер на 

тржишту осигурања. На тржишту се издвојила 

ра зноврсношћу и квалитетом услуга осигурања 

које нуди. Држава не би требало на негативан на-

чин да се меша у пословање „Дунава“, а посебно 

не у политику запошљавања која је, као и избор 

нестручних кадрова, у једном периоду неповољ-

но утицала на његово пословање. Надам се да је 

држава извукла поуке те да се неће уплитати, него 

дозволити садашњем стручном менаџменту да 

успешно води и реорганизује компанију и одржи 

њену лидерску позицију. То је у интересу српске 

економије. Народна банка Србије непристрасно 

контролише „Дунав“ и друге осигуравајуће куће, 

а свака друга врста контроле и утицаја не само 

да није оправдана већ би била и штетна, како се 

показало у времену за нама. Логично је да нацио-

нална осигуравајућа кућа штити државну имови-

ну путем осигурања, као и да држава остварује 

интересе преко свог осигуравача, посебно када 

су у питању велики привредни системи у држав-

ном власништву. То важи и када су у питању ка-

тастрофални ризици, које страна осигуравајућа 

друштва нерадо прихватају, тј. прихватају их у 

редукованом облику. Након катастрофалних до-

гађаја који су нас погодили више се не поставља 

питање оправданости опстанка државне осигу-

равајуће куће. Државна осигуравајућа кућа треба 

да преузме кључну улогу у управљању катастро-

фалним ризицима, будући да је то најважнији на-

ционални интерес. Формирање „пула“ оси гурања 

од катастрофалних ризика у коме би „Дунав“, као 

државна осигуравајућа кућа, био водећи осигу-

равач, растеретило би државни буџет. То би био 

један од најбољих начина управљања катастро-

фалним ризицима који угрожавају одрживи раз-

вој. 

 У последњем интервјуу за наш лист 2012. го-
дине, Словенију сте истакли као пример земље 
која је имала доминантно учешће домаћег 
капитала на тржишту осигурања у тренутку 
приступања Европској унији, и као државу што 
је имала стратегију у области страних улагања 
и приватизације какву Србија нема. Три године 
касније, да ли је Словенија и даље пример који 
Србија треба да прати у домену реформе секто-
ра осигурања?  

– И поред великог броја филијала страних 

осигуравајућих кућа, након дужег периода од 

ступања у чланство Европске уније словеначка 

осигуравајућа друштва и даље држе своју пози-

цију на домаћем тржишту осигурања. Учешће 

осигуравајућих кућа у домаћем власништву и 

даље је доминантно, а тржиште осигурања је у 

успону. Будући да Србија није имала јасну стра-

тегију развоја тржишта осигурања, доносећи од-

луке без економског оправдања у области прива-

тизације домаћих осигуравајућих кућа, требало 

би сагледати ефекте и не понављати грешке. 

У том смислу не постоји ниједан разлог за про-

дају Компаније „Дунав осигурање“ који је јачи од 

наведених аргумената да је српској економији не-

опходна државна осигуравајућа кућа. Потребно 

је подићи перформансе „Дунава“, али не у циљу 

његове продаје, већ да би Компанија могла дати 

пун допринос развоју наше економије.

Мр Милош Петровић

Државна осигуравајућа кућа треба да  
преузме кључну улогу у управљању ката-
строфалним ризицима

У Словенији, учешће осигуравајућих кућа у до-
маћем власништву и даље је доминантно, а тр-
жиште осигурања је у успону
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Традиционални Сусрет осигуравача и реосигура-

вача из региона југоисточне Европе одржан је и 

ове године од 10. до 12. јуна у сарајевском хоте-

лу „Бристол“. Удружење СорС, које броји четрна-

ест представника водећих осигуравача из Босне 

и Херцеговине, Србије, Хрватске, Македоније и 

Словеније, на овогодишњем сусрету регистрова-

ло је 150 представника осигуравајуће делатности 

из целог света.

Као и сваке године, у уводном делу скупа 

представљени су извештаји пословања на тржиш-

тима осигурања чланица удружења СорС.  

 Српско тржиште осигурања у 2014. обе-

лежиле су катастрофалне поплаве, истакао је  

мр Мирко Петровић, генерални директор „Ду-

нав осигура ња“. Према његовим речима, попла-

ве су разоткриле да је у Србији свега два посто 

имовине било осигурано. Ова година, сугерис-

ао је Петровић, прилика је да се покрене питање 

обавезности осигурања од природних ризика. 

Говорећи о српском тржишту, директор „Дунава“ 

изнео је податак да су у прошлој години полисе 

осигурања од ауто-одговорности поскупеле за 

четрдесет посто, што је утицало да ова најизра-

У САРАЈЕВУ ОДРЖАН 26. СУСРЕТ ОСИГУРАВАЧА И РЕОСИГУРАВАЧА – СОРС 2015.

НА РАСКРШЋУ 
ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА

 И ЛОКАЛНИХ ПРИЛИКА
 Конференција је и ове године забележила присуство великог броја представника иностраних осигуравајућих 
кућа који се информишу о тенденцијама осигурања на тржишту југоисточне Европе 

НОВИ ЗАКОН О ОСИГУРАЊУ

Народна скупштина Републике Србије 18. децембра 2014. донела je нови закон о осигурању. У Извештају Сектора за 
надзор над обављањем делатности осигурања Народне банке Србије за 2014. годину, који за предмет има дешавања и пер-
формансе сектора за осигурање Републике Србије, као разлог за увођења нове законске регулативе наводи се преношење 
одредаба Директиве Европске уније из оквира Солвентности I (14 директива којима се уређује животно, неживотно осигу-
рање и реосигурање), као и одредаба Директиве о посредовању у осигурању, у домаћи правни систем. 

Поред стварања законских и других нормативних претпоставки за развој и унапређење осигуравајуће делатности, 
основни циљ новог закона јесте заштита осигураника и других корисника услуга осигурања, као и унапређивање осигура-
вајуће делатности у нашој земљи путем његовог усклађивања са стандардима развијених тржишних привреда.

Тежиште новог закона су виши степен финансијске стабилности и дисциплине у извршавању обавеза друштава за 
осигурање које су законски регулисане и преузете уговором о осигурању, прецизирање захтева у вези с формирањем 
техничких резерви, као и обезбеђење захтева капитала, уз захтеве за успостављање ефикасног система управљања осигу-
равајућим друштвима.

Осим наведеног, нова регулатива требало би да обавеже осигураваче да уговарача осигурања односно осигураника 
боље информишу о услузи коју прибавља. Посебно је важно да осигураник или уговарач добију те информације пре закљу-
чивања уговора, као и током његовог трајања. Послови посредовања и заступања додатно су регулисани због важности 
повезаности интермедијара у осигурању који остварују директан контакт с осигураником, те ће ова струка морати да се 
понаша у складу с правилима о обављању осигуравајуће делатности.

У Извештају се износи и да ће улога и утицај Народне банке Србије, као надзорног органа над обављањем послова оси-
гурања, новим законом бити појачана, што води ка бољем функционисању тржишта.
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женија врста осигурања достигне још већи удео 

на тржишту, а то показује да ово тржиште има 

одређених ограничења и да је неопходно промо-

висати и друге врсте осигурања. Генерални ди-

ректор Мирко Петровић осврнуо се у свом изла-

гању и на нови Закон о осигурању, који ће знатно 

утицати на раздвајање животног и неживотног 

осигурања услед вођења специјалних биланса 

успеха и биланса стања животног и неживотног 

осигурања, што ће, опет, за последицу имати то 

да ће осигуравајућа друштва морати да одвајају 

део имовине за покриће свих обавеза. Најавио 

је и да се српски осигуравачи припремају за по-

словање у складу с директивом Солвентност 2. 

Пословање осигуравајућих кућа Мирко Петровић 

илустровао је податком да је укупна премија оси-

гурања лани износила 600 милиона евра, а да је 

„Дунав осигурање“ имало највећи удео у тој пре-

мији – 25 посто. Ове године, „Дунав“ је издвојио 

два милиона евра за докапитализацију „Дунава“ 

Бањалука, а у плану је и улагање од још милион 

евра како би ова компанија, која сада послује ис-

кључиво у Републици Српској, пласирала своје ус-

луге на територији целе Босне и Херцеговине.

У 2014. години у БиХ забележен је раст укуп-

не премије осигурања од 6,6 процената. Животна  

осигурања забележила су висок скок од 14,75 од-

сто, а неживотна раст од 4,77 посто. Тржиште оси-

гурања у Црној Гори забележило је у претходној 

години благи пад премије од 3,3 одсто, али и исто-

времени пораст закључених осигурања.

Према речима Дамира Зорића, директора 

„Еурохерц осигурања“, хрватско тржиште бележи 

стагнацију неживотних осигурања још од 2008. 

године, док су животна осигурања у порасту зах-

ваљујући паду камата на штедњу у пословним  

банкама. Зорић је оценио да је хрватско тржиште 

врло динамично, али и оптерећено бројним поли-

тичким и економским проблемима. 

Македонија је у години за нама остварила пре-

мију  од око 124 милиона евра, водећи осигуравач  

био је „Триглав“, с премијским уделом од 15 одсто,  

док је директна продаја била најзаступљенији 

продајни канал, преко кога је прикупљено 46,6 

посто премије. Пословање словеначког тржишта 

у прошлој години обележила је премија од 1,9 ми-

лијарди евра, а највећи удео од 28 посто у исказа-

ној премији изнело је животно осигурање. Водеће 

осигуравајуће друштво у Словенији било је Зава-

ровалница „Триглав“, са уделом од 30,51 посто.

На конференцији СорС 2015, главне теме биле 

су посвећене утицају власничке структуре на уп-

рављање и ефикасност друштава за осигурање, 

разматрани су правци развоја и импликације ка-

тастрофичних штета од поплава на имовинска 

оси гурања у региону, о чему је  предавање одржао 

Златан Филиповић из „Босна реосигурања“. Став 

аутора је да осигуравајућа делатност у региону не 

чини довољно како би се повећао број осигурања 

од поплава и пожара, док истовремено ни станов-

ништво ни економски сектор не показују забрину-

тост због последица остварења ових ризика, већ 

уз лаконско објашњење да је  осигурање преску-

по не предузимају ништа у том погледу. У преос-

талим темама конференције, осветљена је улога 

осигуравајућих друштава као институционалних 

инвеститора, као и тенденције и правци развоја 

добровољног пензијског осигурања и животних 

осигурања.

Другог дана Сусрета одржана су и два округла 

стола, на којима се  говорило о гарантном фонду 

за заштиту  жртава у саобраћају и обезбеђењу и 

реосигурању манифестација и демонстрација.

Златни спонзор овогодишње конференције 

био је реосигуравач „Траст ре“, док се у улози ме-

дијског покровитеља нашао реномирани часопис 

Свијет осигурања.

 Зорана Николић Јолдић

Народна банка Србије (НБС), у складу с новим Законом о осигурању (Службени гласник РС бр. 139/14), била је у обавези 
да до дана почетка примене тог закона 27. јула 2015. донесе подзаконске прописе за његово спровођење. 

Законску обавезу НБС је испунила, те је у задатом року на снагу ступило четрнаест подзаконских прописа којима су 
ближе регулисана питања адекватности капитала, инвестирања, издавања дозвола и сагласности, питања ревизорских 
извештаја и актуарских мишљења. Осим тога, донети акти регулишу и пословање других субјеката надзора, издавање ли-
ценци посредницима и заступницима у осигурању, али и актуарима, потом вођење регистра, заштиту корисника осигура-
вајућих услуга, техничке резерве, извештавање, као и питања система управљања.

Сматра се да је ступањем на снагу ових подзаконских аката нова регулатива у области осигурања постала целовита, а 
субјекти који обављају послове осигурања у обавези су да с тим правним оквиром хармонизују своје пословање, имовину, 
капитал, обавезе, органе, организацију и акте закључно с 26. децембром ове године.
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Годишња скупштина Конфедерације пожарних 

асо цијација Европе (Confederation of Fire Protection 

Association Europe – CFPA-Europe) за 2015. годину 

одржана  је у Вернону у Нормандији, где се налази 

и чувена  лабораторија CNPP, која је била ового-

дишњи домаћин скупа. Годишњој скупштини при-

суствовали су и представници српског Друштва 

инжењера и техничара за управљање ризицима 

(ДИТУР), које је члан CFPA-Е по позиву од 1996, 

а од 2001. је стални члан А1 категорије.  Поред 

ДИТУР-а, чланови Конфедерације су национални 

представници 15 европских држава.

Годишња скупштина трајала је два дана. Теме 

утврђене дневним редом односиле су се на ос-

новну делатност CFPA-Е, а то је међународна раз-

мена искустава у областима пожарних ризика, 

сигурности, безбедности и превенције. Такође, 

разматрани су услови за стварање јединственог 

програма за обуку осигуравача и осигураника у 

области пожарних ризика на нивоу Европе. Јед-

на од комисија CFPA-Е ради на припремању при-

ручнику за пожарне ризике, користећи укупна 

европска искустава. Значајан допринос изради 

приручника пружају и стални чланови српске асо-

цијације ДИТУР-а.

Показне вежбе

Током Генералне скупштине домаћини су на 

полигону демонстрирали три вежбе предвиђене 

за обуку осигуравача и осигураника:

ГОДИШЊА СКУПШТИНА CFPA-Е  2015

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА  
 И ЗНАЊА

 Теме утврђене дневним редом односиле су се на основну делатност CFPА-Е, а то је међународна размена 
искустава у областима пожарних ризика, сигурности, безбедности и превенције 

CFPA-Е је део Интернационалне конфедера-
ције асоцијација заштите од пожара CFPA-I, која 
окупља 51 државу света. Чланство представника 
наше земље у тим организацијама потпомаже чита-
вом нашем друштву да одржи корак с развијеним 
светом у свим савременим аспектима техничког 
управљања ризицима. Генерална скупштина CFPA-I 
одржава се сваке треће године. Следећа интерна-
ционална Генерална скупштина одржаће се у Босто-
ну 2017. године. 

Представници петнасет 
асоцијација из Европе 
који су присуствовали 
Годишњој скупштини 
CFPA-E
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1. експлозију натријумовог једињења услед до  -

дира с водом 

2. гашење пожара пеном у индустрији нафте

3. евакуацију из задимљеног простора. 

Снажне детонације, високи пламен и продук-

ти бурног сагоревања смењивали су се у кратком 

временском распону на полигону CFPA-Е, асоци-

рајући на поприште чувених битака из прошло-

сти. Овог пута, наведене активности спровођене 

су за добробит људи.

На крају скупа договорено је да представници 

Немачке, Шпаније и Данске буду гости и преда-

вачи на традиционалном Међународном савето-

вању ДИТУР-а 20. и 21. октобра у Центру „Сава“ 

у Београду. 

Брзина ко јом се развијају научна достигнућа 

у области пожарних ризика може да се прати је-

дино ако су нам доступни изворни подаци и ре-

зултати скупих експеримената који се спроводе 

у читавој Европи и свету. То су били разлози што 

је ДИТУР пре 20 година приступио организацији 

CFPA, не као посматрач већ као активан члан 

укључен у развој науке и праксе управљања ри-

зицима у Србији. 

Следећа Генерална скупштина CFPA Европе 

одр жаће се идуће године у Шведској. 

Лабораторија CNPP

Домаћин скупа, лабораторија CNPP, основана 

је 1956. године на иницијативу француских оси-

гуравајућих друштава. Она се бави пожарним ри-

зицима и ризицима од експлозија, утврђивањем 

њихових узрока, питањима безбедности, зашти-

те човекове околине и заштите на раду. У Фран-

цуској, у десетинама хиљада пожара годишње 

страда чак 800 људи, а укупна штета прелази две 

милијарде евра. Управо су овако бројни пожари и 

штете које проузрокују разлог што је постојање и 

рад те лабораторије од велике важности. 

Лабораторија CNPP пружа могућност консул-

тација и техничке подршке за осигураваче и дру-

га правна лица, експерименталног истраживања 

нових производа, тренинга из области заштите 

од пожара за осигуранике и друга правна лица, 

тестирања и сертификације разних производа 

у области безбедности и заштите од пожара, а 

бави се и издавањем великог броја штампаних 

публикација и књига. На овогодишњој Скупшти-

ни договорена је размена стручних публикација 

између лабораторије CNPP и Компаније „Дунав 

осигурање“. 

CNPP има 310 запослених и годишњи обрт од 

око 32.000.000 евра. Неке од 300 различитих кур-

сева који се одржавају на полигону површине не-

колико стотина хектара годишње похађа на десе-

тине хиљада полазника.

        Зоран Мрвић

Друштво инжењера и техничара за управљање ризицима (ДИТУР) основано је 2001. године с идејом развоја и унапређења 
техничке струке, уз примену савремених стручно-научних знања и стандарда, према захтевима привреде у областима заш-
тите животне средине. Председник Друштва је проф. др Милован Видаковић, који је пре отпочињања универзитетске про-
фесорске каријере знатан део професионалног рада посветио развоју превентивног инжењеринга у Компанији „Дунав оси-
гурање“, на руководећим местима у имовинском осигурању. Радећи у осигурању, био је укључен у активности Удружења 
осигурања Југославије и био представник  Југославије у Комитету европских осигуравача – CEA.

Једна од 
упечатљивих 
приказаних вежби
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У организацији Друштва инжењера и техничара 

за  управљање ризицима (ДИТУР) у периоду од 

8. до 13. јуна посећен је највећи сајам из области 

заштите од пожара „Црвени петао“ у Хановеру. 

Осим домаћих стручњака из области заштите од 

пожара (који се баве израдом пројеката заштите 

од пожара), институтā, факултетā, представникā 

страних фирми из области заштите од пожа-

ра, стручној екскурзији присуствовалa су и три 

стручњака из Компаније „Дунав осигурање“: Срп-

ко Адамовић, директор Сектора за превентив ни 

инжењеринг, преглед и контролу ризика у Ди-

рекцији за заједничке послове у осигурању, Зо-

ран Милојковић, менаџер за продају кључним 

стратешким клијентима у Дирекцији за продају 

неживотних осигурања – у Сектору за продају 

стратешким клијентима, и Зоран Мрвић, специја-

листа у Дирекцији за накнаду штета – у Сектору 

за послове супервизије и подршке у штетама. На 

челу тима стручњака из Србије био је проф. др 

Милован Видаковић, председник ДИТУР-а.

Сајамска манифестација је ове године била 

подељена на четири велике целине:

1. Заштита од пожара

2. Помоћ у катастрофама

3. Спасавање и 

4. Безбедност и сигурност.

Сајам се одржава сваке пете године и пред-

ставља скуп највећих произвођача опреме и сред-

става у области заштите од пожара. То је једин-   

СТРУЧНА ПОСЕТА САЈМУ У ХАНОВЕРУ

ОД НАЈНОВИЈИХ ДОСТИГНУЋА 
 ДО ЗДРАВЕ ПОСЛОВНЕ ЛОГИКЕ

 Немачки осигуравачи признају и одобравају попусте на премије осигурања од пожара оним клијентима који 
користе сертификоване системе и средства за гашење пожара

 Обогаћени новим сазнањима, запослени у Компанији који су имали јединствену прилику да посете Сајам у 
Хановеру и Удружење немачких осигуравача (VdS), те да прате и додатне сајамске програме, настојаће да у 
делокругу свог посла примене та сазнања и здраву пословну филозофију, и да унапреде како свој рад тако и рад 
Компаније

Група стручњака из 
Србије посетила Сајам 
 у Хановеру
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ствено место на коме су се могли видети нови-

тети у области заштите од пожара, један здрав 

приступ овој проблематици, као и здрава тр-

жишна утакмица међу произвођачима средстава 

и система за заштиту од пожара. На отвореном 

платоу могле су се видети бројне презентације с 

директном употребом различитих средстава за 

гашење пожара, као и за демонстрацију увежба-

ности и спретности људи, али и ефикасности раз-

личитих хемијских средстава.

Посета сајму била је прилика да се обиђе и 

реномирана фирма за производњу флексибилних 

противпожарних завеса „Штебих“ (Stebich) у Го-

слару. Након пријатељског пријема менаџмента, 

као и самог власника фирме, одржана је презента-

ција посвећена самој фабрици, производима који 

излазе из њених погона, развојним плановима, 

распрострањености њених представништава и 

про даји њених производа у свету. У производном 

погону фабрике посетиоци су могли да се увере 

у квалитет сваке фазе производње, као и самог 

финалног производа. На крају посете тој фабри-

ци, на отвореном платоу симулирани су пожарни 

услови и приказана ефикасност поменутог про-

тивпожарног система.

Захваљујући дугогодишњој сарадњи ДИТУР-а 

и Удружења осигуравача Немачке (VdS) у Келну, 

уприличена је посета и овој асоцијацији. 

Запослени у VdS провели су наше стручњаке 

кроз поједине лабораторије и приказали тести-

рање шпринклера, система за дојаву пожара, као 

и система за гашење гасовима. Ако производи 

успе шно прођу тестирања, добијају сертификат 

који важи у целој Европи, па немачки осигурава-

чи признају и одобравају попусте на премије оси-

гурања од пожара оним клијентима који користе 

сертификоване системе и средства за гашење по-

жара.

У саставу VdS постоји и Центар за обуку оси-

гураника и осигуравача, који ради већ 70 година. 

Својим радом уштедео је огромна средства не 

само осигуравачима и осигураницима већ и чи-

тавој држави. Овај центар располаже и завидном 

научно-стручном литературом. Центар за обуку 

је већ 40 година у саставу Конфедерације асо-

цијација за заштиту од пожара Европе – CFPA-Е, 

чији је члан већ 20 година и наша земља, посред-

ством ДИТУР-a. Програми обуке коју спроводе 

ДИТУР и VdS се не разликују, с обзиром на то да 

су усаглашени на нивоу CFPA-Е, али се зато раз-

ликује посвећеност наших и европских осигура-

вајућих кућа оваквом виду техничког управљања 

ризицима.

Представници VdS-а ће бити гости традицио-

налног Петог ме ђународног саветовања ДИТУР-a 

у Центру „Сава“ октобра 2015.

Група стручњака која је имала прилике да 

посети Сајам у Хановеру и Удружење немачких 

осигуравача, те да прати и додатне сајамске про-

граме, вратила се обогаћена знањем о развоју и 

новим достигнућима у области заштите од по-

жара и озбиљности с којом се тој проблематици 

приступа у Европи и свету. Обогаћени новим саз-

нањима, запослени у Компанији који су имали ову 

јединствену прилику настојаће да у делокругу 

свог посла примене та сазнања и здраву пословну 

филозофију, те да унапреде како свој рад тако и 

рад Компаније.

Српко Адамовић

Скуп највећих 
произвођача опреме 
и средстава у 
области заштите од 
пожара
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У Бeoгрaду, oд 27. дo 29. jулa, у просторија-

ма Кoмпaниje „Дунав осигурање“ у Maкeдoн-

скoj 4, oдржaн је сeминaр „Oцeнa, прeузимaњe 

(underwriting) и плaсмaн ризикa у рeoсигурaњe“. 

На иницијативу и уз велику подршку мр Мирка 

Петровића, генералног директора Компаније, тај 

семинар је организован као први у наступајућем 

процесу поновног интензивирања стручне едука-

ције у области осигурања.

Чeтрдeсeтaк учeсникa који раде на послови-

ма осигурања сложених ризика из гoтoвo свих 

глaвних филиjaлa осигурања пoздрaвили су 

Ивa нa Кoмнeнoвић, дирeктoр 

Функ циje зa људскe рeсурсe и oп-

штe пoслoвe, Aнa Ћeткoвић, ди-

рeктoр Дирeкциje зa нeживoтнa 

oсигурaњa, Mилoш Mилaнoвић, 

дирeктoр Дирeкциje зa нaкнaду 

штeтa, а у одсуству Рaдице Рубe-

жић, дирeктoра Дирeкциje зa зa-

jeдничкe пoслoвe у oсигурaњу, 

Сања Попов Каран, директор Сек-

тора за реосигурање и саосигу-

рање.

Првoг дaнa oбрaђeнo je шeст 

тeмa. Српкo Aдaмoвић, дирeктoр 

Сeктoрa зa прeвeнтивни инжe-

њeринг, прeглeд и кoнтрoлу ри-

зикa, излoжиo je тeму „Улoгa 

Сeк тoрa зa прeвeнтивни инжe њe-

ринг, прeглeд и кoнтрoлу ризикa у 

тeхничкoм упрaвљaњу ризикoм у 

oсигурaњу“, a њeгoви сaрaдници 

Рaдojицa Кaлajџић, Гoрaн Крнeтa 

и Дрaгaн Крунић презентовали су 

тeмe „Oцeнa ризикa oд пoжaрa и 

нeких других oпaснoсти, прoцeнa 

MMШ нa oпрeми, oцeнa ризикa 

oд лoмa мaшинa, кao и прoцeнa 

MMШ“, „Oцeнa ризикa oд пoжaрa и 

нeких других oпaснoсти, прoцeнa 

OЦEНA, ПРEУЗИМAЊE (UNDERWRITING) И ПЛAСМAН РИЗИКA У РEOСИГУРAЊE

СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА НЕОПХОДНА 
ЗА ОЧУВАЊЕ

 КАПИТАЛА КОМПАНИЈЕ
 Семинар је организован као први у наступајућем процесу интензивног стицања нових знања у области 
осигуравајуће делатности

Сања Попов Каран
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MMШ нa грaђeвинским oбjeктимa“ и „Oцeнa ризи-

кa oд пoжaрa и нeких других oпaснoсти, прoцeнa 

MMШ нa зaлихaмa“. У пoпoднeвним сaтимa, Вeљкo 

Пeтрoвић, aндeррajтeр из Дирекције за неживот-

на осигурања, излoжиo je двe тeмe: „Aндeррaj-

тинг“ и „Прoцeнa пoжaрнoг ризикa“. Након тога 

oргaнизoвaнa je рaдиoницa и дискусиja o oбрaђe-

ним тeмaмa.

Други дaн семинара oтпoчео је презенто-

вањем резултата реосигурања у Компанији, које 

је изложила Сања Попов Каран, која је након тога 

нaстaвила са својим другим излaгaњeм o врстaмa 

угoвoрa o рeoсигурaњу и њихoвoj примeни у Кoм-

пaниjи. Потом су стручњаци зa рeoсигурaњe из 

Сeктoрa за реосигурање и саосигурање Вeљкo 

Грoздaнић, Ђoрђe Рaдoвaнoвић и Бojaн Пeрић 

презентовали тeмe „Утицaj MMШ и сaмoпри-

држaja нa изрaвнaвaњe ризикa“, „Примeнa Cat 

XL угoвoрa кoд пoплaвa из мaja 2014. гoдинe“ и 

„Плaсмaн трaнспoртних ризикa у рeoсигурaњe“. 

Пoслe тoгa, кao и првoг дaнa, oргaнизoвaнa је рa-

диoницa и дискусиja с питањима учесника и раз-

меном стручних мишљења и информација. 

Тeмe из oблaсти нaкнaдe штeтa биле су ре-

зервисане за трећи дан, а презентовали су их 

стручњаци из Сeктoра зa пoслoвe супeрвизиje и 

пoдршку у штeтaмa у oквиру Дирeкциje зa нaкнa-

ду штeтa. Весна Гашпаровић упoзнaла  је учeсникe 

скупа с ризицимa, штeтaмa и проблемима у угова-

рању у oблaсти oсигурaњa грaђeвинских oбjeкaтa, 

док су Дaнилo Пeрић и Зoрaн Mрвић припрeмили 

рaд нa тeму „Ризици и штeтe у oблaсти oсигурaњa 

oпрeмe“. Ивaнa Бoгдaнoвић гoвoрила је o ризици-

мa и штeтaмa у oблaсти oсигурaњa зaлихa. 

Последње у низу било je излaгaњe дирeктo-

рa Сeктoрa зa oткривaњe прeвaрa и спрeчaвaњe 

прaњa нoвцa и финaнсирaњe тeрoризмa Нoвицe 

Mихajлoвићa o пoслeдицaмa нeaдeквaтнe прoцeнe 

ризикa приликoм зaкључeњa осигуравајуће пo-

лисe. 

Семинар је након три дана успешно завршен, 

уз једногласан став учесника да је стручна еду-

кација у области оцене и преузимања ризика у 

осигурање, правилног закључивања полиса тј. 

оси гуравајућег уговора, као и идентификације 

вишка ризикā и њиховог пласмана у реосигурање, 

неопходна и изузетно значајна за Компанију „Ду-

нав осигурање“, ради заштите њеног капитала и 

очувања лидерске позиције на тржишту. 

Љ. Л. Д.

Семинар је 
побудио велико 
интересовање наших 
стручњака
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Компанију „Дунав осигурање“, 12. маја посетила 

је група од 45 студената завршне године студија и 

мастер програма Економског факултета, Универзи-

тета у Београду. Традицоналну посету академаца  

у циљу стицања практичних знања о пословању 

осигуравајуће куће и ове године организовао је 

менаџмент Компаније у сарадњи са проф. др Је-
леном Кочовић, предавачем на смеру осигурање 

Економског факултета.

Добродошлицу студентима пожелео је мр Ми р-  
  ко Петровић, генерални директор Компаније и у 

уводној речи представио је „Дунав“ као најстарији 

бренд српске делатности осигурања, а уз констата-

цију да и у данашњем конкурентом окружењу по-

стижемо велики успех који се огледа у статистици 

да држимо 30 посто српског тржишта неживотних 

осигурања потпомогнути снажном и разгранатом 

продајном мрежом која броји 29 филијала и више 

од 600 продајних места.

Посебно место у обраћању мр Мирка Петро-

вића односило се на важност дуге сарадње наше 

компаније и Београдског универзитета, као нај ве-

ћег и најважнијег универзитета у земљи.

СТУДЕНТИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ПОСЕТИ „ДУНАВ ОСИГУРАЊУ“

БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 
         – РАСАДНИК НАШИХ

  НАЈЕМИНЕНТНИЈИХ КАДРОВА
 Мр Мирко Петровић пожелео добродошлицу студентима и професорима Економског факултета истакавши да 
са оваквом праксом и добром сарадњом треба наставити  и убудуће јер је „Дунав“ перспективно место за младе 
економисте

Добродошлицу 
студентима и 
професорима 
Економског факултета 
пожелео је мр Мирко 
Петровић, генерални 
директор Компаније 
„Дунав осигурање“

По завршетку предавања наших врсних струч-
њака, Тијана Лукић, студент Економског факултета 
изразила је задовољство што су се будући еконо-
мисти у току четврте године студија већ упознали с 
делатношћу осигурања, у којој она, како је истакла, 
види своју будућност.

- Иако смо већину ствари о којима се данас го-
ворило учили на факултету, данашњи сусрет пру-
жио нам је практичан увид у делатност осигурања 
– поручила је Тијана Лукић. – Тематика осигурања 
ми је врло занмљива, а заволела сам и начин на 
који се послује у тој сфери. А што се тиче „Дунав 
осигурања“, ради се о компанији која дуго постоји и 
ужива поверење грађана. Познајем доста људи који 
код „Дунава“ осигуравају своју имовину и живот – 
рекла је Тијана.

                                                                                 М.П.
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- Универзитет у Београду увек је био развојна, 

моторна снага и покретач нашег друштва, одакле 

је потекао велик број наших еминентних стручња-

ка из области економије и финансија – казао је 

Петровић. - Ова институција увек је била расадник 

високостручних компетентних кадрова, подвукао 

је мр Петровић истичући да је велики број нека-

дашњих студената Економског факултета своју 

професионалну каријеру градио управо у „Дунав 

осигурању“. 

Мирко Петровић пожелео је да се ова пракса, 

као и добра сарадња са Економским факултетом, 

настави и убудуће, те да „Дунав“ буде перспек-

тивно место за младе економисте који тек заврше 

овај факултет, уз лични став да посебно респект у је 

Универзитет у Београду који се налази у врху хије-

рархије нашег образвног система.

Програм посете обухватио је информативна 

стручна предавања и презентације о улози, важ-

ности и природи појединих струка и врста оси-

гурања које „Дунав“ развија. Улогу предавача на 

овом скупу  преузели су искусни кадрови Компа-

није „Дунав осигурање“. Др Драгица Јанковић, 

дирeктoр Функциje зa aктуaрствo и упрaвљaњe ри-

зицимa солвентности, у својој студиозној презен-

тацији говорила је и о регулаторној и финансијској 

функцији актуарске професије у осигуравајућој 

кући, која ће бити још значајнија у периоду импле-

ментације новог Закона о осигурању. О реосигу-

рању, академцима је предавање одржао старији 

андеррајтер Жељко Јовановић из „Дунава ре“, 

док је Драгана Панић, саветник за улагање у пен-

зијске фондове из „Дунав друштва за управљање 

добровољним пензијским фондом“ будућим еко-

номистима чланство у нашем пензијском фонду 

представила као мудар вид штедње за безбеднију 

старост.

Професорка др Јелена Кочовић, која увек ис-

тиче посебно место „Дунава“ на српском тржишту, 

захвалила се на одржаним предавањима уз жељу 

да неки од њених најбољих студената добију мо-

гућност да своја академска знања практично при-

мене једнога дана у нашој кући.

Зорана Николић Јолдић
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Увек радо виђени гости – студенти Економског факултета Београдског универзитета

Tрeћу гoдину зaрeдoм, Oпштe удружeњe прeдузeтникa Пирoт, 25. марта у пиротској Скупштини општинe, организовало је 
свeчaну доделу признaњa прeдузeтницимa и приврeдницимa кojи су у 2014. гoдини oствaрили знaчajнe рeзултaтe у пoслoвaњу. 
У кoнкурeнциjи „приврeдник-прeдузeтник гoдинe“, кao и у другим кaтeгoриjaмa, билo je 48 нoминaциja. 
Уручeнe су и злaтнe плaкeтe устaнoвaмa и прeдузeћимa који су дaли изузeтaн дoпринoс рaзвojу приврeдe и прeдузeтништвa. 
Злaтнa плaкeтa и звaњe „мeнaџeр гoдинe у oсигурaњу и бaнкaрству“ припали су Maрии Стaнкoвић, дирeктoру Глaвнe филиjaлe 
Компаније „Дунaв oсигурање“ у Пирoту.
Maриa Стaнкoвић јe зaхвaлилa свим грaђaнимa, устaнoвaмa, приврeдницимa и прeдузeтницимa кojи су укaзaли пoвeрeњe и свojу 
имoвину и зaпoслeнe oсигурaли кoд Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, те тимe пoтврдили пoзициjу Кoмпaниje кao нeприкoснoвeнoг 
домаћег лидeрa у oблaсти oсигурaњa. Она је истaклa да јој је припaлa част дa прими признaњe, aли дa зaслугa припaдa и свим 
њeним сaрaдницимa и зaпoслeнимa у ГФО Пирот. 
У тoj кaтeгoриjи, злaтнe плaкeтe зa дoпринoс рaзвojу приврeдe и прeдузeтништвa дoдeљeнe су и Кoмпaниjи „Tигaр Tajeрс“ Пирoт, 
Беoгрaдскoм сajму и Рeгиoнaлнoj приврeднoj кoмoри Ниш.

А. В.
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Десетогодишњи Страхиња Табић из Ваљева, који 

је у мaрту oвe гoдинe на путу oд кућe до школе 

нашао 6.000 динара на улици и одмах их предао 

учитељици, награђен је ученичком стипендијом, 

спортском опремом и шпоретом за домаћинство. 

Ученик четвртог разреда ОШ „Милован Глишић“ 

пронађени новац предао је наставници, верујући 

да га је изгубио неко коме је потребан лек. Стра-

хиња, који је због свог геста на поклон добио 

и бицикл, новинарима је рекао да је срећан што 

је добио стипендију, која ће му мнoгo значити у 

даљем школовању, додавши да је знао да је пре-

даја новца исправна одлука.

Месечну стипендију у износу од 10.000 дина-

ра, коју ће Страхиња добијати док не заврши 

основну школу – а ако буде одличан ученик, до-

бијаће је и током даљег школовања – донирало је 

„Дунав осигурање“, а спортска опрема за њега и 

његову сестру, као и шпорет на чврсто гориво, по-

клони су Удружења осигуравача Србије. Награ-

де су Страхињи уручили Александар Вулин, ми-

нистар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, и мр Мирко Петровић, генерални дирек-

тор Компаније „Дунав осигурање“. Том приликом 

министар је истакао да је добро што је „Дунав оси-

гурање“ препознало моралне вредности малог 

Страхиње и његове породице, и поручио дечаку 

да за њега неће бити егзистенцијалних проблема 

док год буде одличан ђак и поштен грађанин. Ука-

завши нa тo да је кућа породице Табић уништена 

у мајским поплавама, Вулин је додао да је „Дунав 

осигурање“ тој породици поклонило и полису 

осигурања.

Генерални директор Кoмпaниje „Дунaв oсигу-

рaњe“ мр Мирко Петровић изjaвиo je дa je мисиja 

Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ дa људимa пружи 

сигурнoст.

– Овом приликом желели смо да као друштве-

но одговорна компанија, у сарадњи с Министар-

ством за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, обезбедимо сигурно школовање нашем 

Страхињи Табићу из Ваљева. Верујемо да ћемо 

до дељивањем стипендије бар делом помоћи да 

се Страхиња максимално посвети школским оба-

везама. Желимо му што бољи успех и безбрижно 

детињство с надом да ће, кад одрасте, бити успе-

шан и креативан човек – рeкao je мр Mиркo Пeтрo-

вић.

Гeнeрaлни дирeктoр „Дунaвa“ дoдao je дa ћe 

Кoмпaниja, заједничким ангажовањем с Мини-

стар ством за рад, запошљавање, борачка и соци-

јална питања, реализовати низ активности које 

ће допринети унапређењу социјално-економског 

положаја друштвено осетљивих категорија грађа-

на Србије.

– Са своје стране, као друштвено одговорна 

ком панија, наставићемо да подржавамо овакве и 

сличне акције – зaкључиo je мр Mиркo Пeтрoвић.

УЧЕНИЧКA СTИПЕНДИЈA ЗA СTРAХИЊУ TАБИЋA

ДOБРO СE 
 ДOБРИМ ВРAЋA

 „Верујемо да ћемо додељивањем стипендије бар делом помоћи да се Страхиња максимално посвети школским 
обавезама. Желимо му што бољи успех и безбрижно детињство с надом да ће, кад одрасте, бити успешан и 
креативан човек“, рeкao je мр Mиркo Пeтрoвић приликoм уручивaњa стипeндиje 

Стрaхињa 
Taбић
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Изложбени простор хола зграде „Дунав осигура-

ња“ у Македонској 4 у Београду, од почетка 2015, 

по пут професионалних галерија, бележи бројне 

ори гиналне поставке. Како то изгледа када се пла-

нира и организује с љубављу и ентузијазмом, пока-

зало је и ове године компанијско удружење „Дунав 

АРС“, чији су чланови с протоком времена од амате-

ра израсли у праве професионалце и добре органи-

заторе. Захваљујући њиховом залагању, Дунавски 

умет нички излог и ове године угошћава културну 

баштину наше престонице.

Фебруарски дани били су резервисани за  

„При    јатеље“, изложбу Александре Олуић и Зора-

на Жив    ковића, дугогодишњих чланова Удружења 

„Ду   нав АРС“, који су своје осведочено пријатељство 

пред   ставили техником уља на платну, а уметник и 

на дасци. Александра је мотивисана мртвом приро-

дом, пејзажима и времешношћу тврђава, Зоран пеј-

зажима, те је то, све у свему, био добар спој игре 

раз личитости. 

„Занемарени светови“ Милице Цветић, мастер 

студента Факултета примењених уметности, у шес-

наест слика рађених акрилном бојом, појавили су 

се у изложбеном холу 16. марта. Ликови пријатеља 

талентоване ауторке, али и фиктивни јунаци пове-

зали су у даху и стварност и бајку, те нам помогли 

да ужурбаност утихне и да на тренутак будемо и 

одрасли и деца. 

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ДУНАВ АРС“

ГАЛЕРИЈА У СРЦУ  
 ПРЕСТОНИЦЕ

 „Дунав АРС“, удружење уметника Компаније „Дунав осигурање“, од почетка године редовно организује бројне 
изложбе које се постављају у континуитету. Галеријски шарм хола зграде у Македонској привукао је велики број 
уметника да излажу у овом простору

ПОЕЗИЈА

 
Осигурана кућа сигурност је права, 
и зато те никад не заболи глава.
 
Путујеш где хоћеш, не мислиш на муку,
јер сви ризици сигурност вуку.
 
Пожар, поплава и крађа, то су ризици прави,
не дозволи да те неко због тога дави.
 
Најчешће комшија заборави воду,
и теби плафони скроз оду.
 
Ако имаш осигурану кућу од поплаве 
бићеш срећан, јер ће све да поправе.
 
Ако дође до пожара, осигурана кућа све ће да среди
што признаћеш, тада много вреди.
 
Не дај боже какве крађе,
некоме ће потонути лађе.
 
А ти ћеш пловити срећно и чило,
што другима неће баш бити мило.
 
Јер је твоја осигурана кућа - срећна кућа,
јер други мисле о њој док ти живиш живот свој,
 
тако безбрижно и здраво,
па то је оно право...
  

Ива Стевановић,
ученица III разреда основне школе 

„Цар Константин", ћерка Сашке Серафимовић Стевановић 
запослене у ГФО Ниш

Oтвaрaњe излoжбe „Зaнeмaрeни свeтoви“
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Групна изложба аутора 9+, који су показали да 

и у зрелом добу „Никад није касно“ да се сликар-

ски материјал узме у руке, уследила је 30. марта и 

обележила прву половину априла. 

Као природна смена генерација, радови „ма-

лих“ уметника на тему „Осигурана кућа – срећна 

кућа“ освежили су дунавску галерију 20. априла. 

У организацији Удружења уметника „Дунав АРС“, 

у Дунавском уметничком излогу представљено је 

више десетина радова деце наших колега у Ком-

панији. Поставку под насловом „Осигурана кућа 

– срећна кућа“ осмислили су Слободан Симић, 

ликовни педагог, те Мирјана Газивода, Љиљана Ку-

љача, Александра Олуић и Надежда Глигорић, чла-

нице ком панијског уметничког удружења. Срећна 

је свака кућа у којој се чује дечја граја, као и она 

која је од темеља до крова осигурана, гласио би 

сиже излагања Наде Глигорић, модератора излож-

бе, која је захвалила младим ауторима и њиховим 

родитељима на цртежима, сликама и литерарним 

радовима који су улепшали главни хол Компаније. 

ПОЕЗИЈА

 
Лицa: oтaц, син (дeчaк)

Сцeнa: Teрaсa сa цвeћeм, стo зa кojим сeдe oтaц и син, чуje 
сe цвркут птицa.

СИН:  Зaштo je, oчe, кућa „крунa“,
зaштo o њoj вoдимo рaчунa?

Нaшa кућa вeликa ниje,
a ти тврдиш дa врeднoсти криje.
OTAЦ:  Нaшу je кућу грaдиo дeдa

пa зaтo oнa дивнo изглeдa.
У њoj сaм првe кoрaкe прaвиo,

у њoj сaм пoрoдичнo гнeздo свиo,...
У њoj си и ти трчao бoс,

нeспрeтнo пao, рaзбиo нoс,...
Нaшa кућa успoмeнe чувa

и кaд кишa пaдa, и кaд вeтaр дувa.
СИН:    Кaкo, тaтa, кућу сaчувaти,

кaд пoчнe вeтaр jaкo дувaти?
OTAЦ:   Рeшиo сaм чврстo,

прe нeки дaн,
нaшу кућу дa oсигурaм.

Oсигурaћу je oд свaкoг стресa,
oд пoплaвe, пoжaрa, зeмљoтрeсa,

oд ситних лoпoвa дo крупних крaђa,
грaдa и вeтрa штo je пoгaђa.

СИН (усхићeнo, љубoпитљивo):
Знaчи ли, тaтa,

дa oвoг лeтa
и бaбa сa нaмa пo плaжи шeтa?

Нe мoрa вишe дa чувa кућу?
To истo вaжи ли и зa псa Жућу?

A кaкo ћeмo oсигурaњe плaтити?
Tрeбa и зa тo нoвaц издвojити!

OTAЦ:    Нaпрaвиo сaм ja дoбaр плaн:
jeдaн дaн oдмoр ћeмo скрaтити,

пaтикe нeћeмo скупo плaтити,
купићeмo пoлoвнe књигe,

мaмa je лeпa и бeз шминкe,...
СИН:  У прaву си, oчe, пoтпунo ти!

И с пoлoвним књигaмa
стeћи ћу знaњe,

зa нoвe пaтикe дaћу нoвцa мaњe,
a ти ћeш уплaтити oсигурaњe.
Свимa ћe нaм бити пунa плућa

jeр oсигурaнa кућa je срeћнa кућa.
Из твojих рeчи стeкao сaм пoуку:
-Кућу ћу стeћи рaдoм и знaњeм

a сигурнoст oсигурaњeм!
  

Aндриja Стaнojeвић, 12 гoдинa,
син Mилoсaва Стaнojeвића запосленог у ГФО Вaљeвo 

Зoрaн Рaдeлић зaслужaн 
зa „Хaрмoниjу” бoja, а 
дeчjи хoр црквe Свeтe 
Пeткe из Бoрчe зa 
хaрмoниjу звукa 

Приjaтeљи: Aлeксaндрa 
Oлуић, Mирjaнa 
Гaзивoдa и Зoрaн 
Живкoвић
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Стручни жири Удружења уметника „Дунав 

АРС“ прогласио је и најбоље дечје радове. Међу 

сли карима узраста до шест година прву награду 

до била је Тајана Димитријевић, а другу награду 

поделили су Новак и Наталија Николић. У кате-

горији аутора од седам до 10 година награђени су 

Елена Урдов, која је добила прву награду, Ђорђе 

Михајловић (друга награда) и Лара Ћосић (трећа 

награда). Признања за уметнике узраста од 11 до 

17 година отишла су у руке Ане Рвовић (прва на-

града), Алексе и Светлане Ротаров (друга награда) 

и Милана Павловића и Ведране Митровић, који 

су освојили трећу награду. Добитници посебних 

похвалница у категорији од 11 до 17 година су 

Ана Станојевић, Владана и Алекса Димитријевић, 

Александар Станковић и Теодора Михајловић. По-

хвалнице за ауторе узраста од седам до 10 година 

припале су Камелији Угарковић, Маји Станисав-

љев и Виктору Радичевићу, и за литерарни и за 

ли ковни рад. На конкурс су се пријавили и млади 

литерарни таленти: Ива Стевановић из Ниша, Ан-

дријана Станојевић из Ваљева и Милица Аћимовић 

из Бачког Петровца чије радове објављујемо.

Мајско расположење поправила је „Хармонија“, 

изложба нашег талентованог колеге Зорана Раде-

лића. Трећа самостална Раделићева изложба броја-

ла је 29 радова различитих мотива. 

Почетак јуна је традиционално резервисан за 

колективну изложбу радова чланова „Дунава АРС“, 

која се одржава поводом 31. маја, Дана Компаније 

„Дунав осигурање“, а поставка је била изложена 

све до 26. јуна, када ју је заменила изложба „На по-

молу“ Драженке Даде Чајић, члана УЛУПУДС-а.

Вредни чланови „Дунава АРС“, као и сви до-

бри домаћини, стигли су и да прославе Петровдан, 

крсну славу Удружења, коју сваког 12. јула обеле-

жавају резањем славског колача у Саборној цркви 

у Београду. 

Зорана Николић Јолдић

 
Jутрo je нajлeпши дeo дaнa, сунцe излaзи, прирoдa сe буди и свe кao дa сe пoнoвo рaђa. Крoз бeлу гoру шири сe блeдo, 

нeжнo сунцe, ливaдe пoд њeгoвим сjajeм цaклe сe кao дa су прeкривeнe штрaсoм. Ветар једва видљиво лелуја суве гране 
старог багрема, а танке нити траве боре се са тежином влажног снега. У даљини небо и земља се спајају у савршену целину. 
Кроз маглу се једва назиру обриси мале дрвене кућице. Осети се њена топлота. Кроз прозор се види поток прекривен ледом 
и густе борове шуме које се пружају дуж снежног прекривача. Све је мирно. Тишину на кратко прекида пуцкетање дрвета из 
камина обасјаног јарко црвеним пламеном, и једва чујни црвкут птица које су под кровом свиле своје породично гнездо. Кућа 
мирише на храстовину и суво пољско цвеће. У ритму тихе музике са радија, плешу и разигране пахуљице. Трагови у снегу по-
лако нестају. Изгледа да белом пространству нема краја. Не трепћући гледам то и схватам да мој дом није само мала дрвена 
кућица већ и та ливада, гора, шума, тај поток, небо... То чаробно место где се осећам срећно, сигурно, заштићено и слободно.

Милица Аћимовић, 
ученица првог разреда гимназије, „Јан Колар" у Бачком Петровцу,

ћерка Софије Аћимовић запослене у ГФО Нови Сад

Мaлишaни су били 
„задужени" да 
измаштају осигурану 
кућу
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„Дунав осигурање“ има своју историју сећања 

на људе који су карактером, навикама и шармом 

оставили трага у неписаним аналима кадрова ове 

фирме. Лист Осигурање овога пута жели да се у 

лепом сећању опрости од некадашњег главног 

уредника Предрага Бате Милошевића, дипломи-

раног филолога за општу књижевност, искусног 

новинара и публицисте, оснивача  удружења за 

неговање српских традиционалних вредности и 

витешких вештина СВИБОР. Човек разноврсних 

интересовања, живог и проницљивог духа и ду-

ховите природе, провео је деценију у нашем ко-

лективу у периоду од 1978. до 1988. године. Ос-

тавио је трага како у развоју листа Осигурање 

тако и у сећању колега у редакцији Одељења за 

инфор мисање, које је Бата увек подржавао да 

не одступају од стандарда професионалности у 

компанијском новинарству.

IN MEMORIAM

ПРЕДРАГ БАТА МИЛОШЕВИЋ 
 (1936–2014)

Предраг Бата 
Милошевић (у 
средини) на састанку 
Редакцијског одбора 
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Радом и знањем до опоравка

Позив добродошлице у „Дунав осигурање“

Полиса је понекад питање опстанка и новог почетка

„Дунав ДПФ“ синоним за успешан фонд
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