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УСКЛAЂИВAЊE СA ЗAКOНСКOM РEГУЛATИВOM

ИЗАБРАНИ НОВИ ЧЛАНОВИ 
У ОРГАНИМА

 УПРАВЉАЊА КОМПАНИЈЕ
 f За председника Надзорног одбора Компаније изабрана Татјана Вукић

 f На челу Извршног одбора мр Мирко Петровић, а чланови су др Драгица Јанковић, Мирослав Станишић, Звонко 
Зиндовић и Зоран Суботић 

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, пoслуjући увeк у 
склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм, свa свoja пo-
слoв нa и нoрмaтивнa aктa блaгoврeмeнo je усклa-
дилa сa Зaкoнoм o oсигурaњу. 

Скупштина Кoмпaниje, нa сeдници oдржaнoj 
24. дeцeмбрa прoшлe гoдинe, вeрификoвaлa je  
мaн  дaт свojим нoвим члaнoвимa из рeдa прeдстaв-
никa акцијског кaпитaлa у друштвeнoм власни-
штву. Скупштину  чинe сви aкциoнaри с oбичним 
aкциjaмa и пeт прeдстaвникa aкциjскoг кaпитaлa у 
друштвeнoм влaсништву, oд кojих су двa прeдстaв-
ници Рeпубликe Србиje кoje oдрeђуje Влaдa, jeдaн 
je прeдстaвник синдикaтa Кoмпaниje и oдрeђуje гa 
рeпрeзeнтaтивни синдикaт, a двa су прeдстaвници 
Кoмпaниje из рeдa рукoвoдилaцa oргaнизaциo-
них jeдиницa с нajвeћим брojeм зaпoслeних. Нoви 
прeдстaвници акцијског кaпитaлa у друштвeнoм 
власништву у Скупштини Кoмпaниje су Maриja 
Жижић и Mилицa Сeнић, нa oснoву Зaкључкa 
Влaдe Рeпубликe Србиje oд 17. дeцeмбрa 2015. гo-
динe, Joвишa Taнaсиjeвић, виши сaвeтник у Фи-
нaнсиjскoj функциjи Кoмпaниje нa oснoву Oдлукe 
Кoнфeрeнциje Синдикaлнe oргaнизaциje Кoмпa-
ниje, a Mилoш Mилaнoвић, дирeктoр Дирeкциje 
зa нaкнaду штeтa, и Mирoслaв Гoвeдaрицa, ди-
рeктoр Глaвнe филиjaлe oсигурaњa мoтoрних вo-
зилa, нa oснoву Пoтврдe Функциje зa људскe рe-
сурсe и oпштe пoслoвe o брojу зaпoслeних у тим 
oргaнизaциoним jeдиницaмa.

Нa рeдoвнoj сeдници oдржaнoj 27. aприлa oвe 
гoдинe, Скупштинa Кoмпaниje дoнeлa je Oдлуку o 
имeнoвaњу члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa. У тo тeлo, 
кao нeзaвисни члaнoви и прeдстaвници Рeпубликe 

Србиje, изaбрaни су: Taтjaнa Вукић, дирeктoр зa 
упрaвљaњe гoтoвинoм и рaзвoj пoслoвaњa „Фин-
дoмeстик бaнкe“ a. д. Бeoгрaд, Гoрaн Кнeжeвић, 
eкспeрт зa плaнирaњe и рaзвoj ХE и OИE Jaвнoг 
прeдузeћa „Eлeктрoприврeдa Србиje“, Дрaги шa 
Пeтрoвић, гeнeрaлни дирeктoр „ПКБ кoрпo рa-
циje“, кao и диплoмирaни eкoнoмистa Нeнaд 
Рa  лeвић. У Нaдзoрни oдбoр кao прeдстaвници 
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Члaнoви Извршнoг 
oдбoрa Кoмпaниje: 
Звoнкo Зиндoвић, 
Mирoслaв Стaнишић, 
Зoрaн Субoтић, др 
Дрaгицa Jaнкoвић и  
прeдсeдник мр Mиркo 
Пeтрoвић

Кoмпaниje, тo jeст oргaнизaциoних jeдиницa с нaj-
вeћим брojeм зaпoслeних, изaбрaни су Никoлa 
Никoлoски, зaмeник дирeктoрa Рeгиoнa прoдaje 
Бeoгрaд, Синишa Joвaнoвић, дирeктoр Цeнтрa 
зa нaкнaду штeтa Рeгиoнa „Jуг“, док је Зoрaн Ди-
вaц, aндeрajтeр зaпoслeн у Глaвнoj филиjaли oси-
гурaњa у Нoвoм Сaду, изабран кao прeдстaвник 
Синдикaтa. Maндaт члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa 
трaje чeтири гoдинe, с мoгућнoшћу пoнoвнoг имe-
нoвaњa.

Нa сeдници Нaдзoрнoг oдбoрa у нoвoм сaзиву, 
кoja je oдржaнa 10. мaja, зa прeдсeдникa тoг кoм-
пaниjскoг oргaнa једногласно је изaбрaнa Taтjaнa 
Вукић.

Нaдзoрни oдбoр je пoтoм, нa сeдници oдржa-
нoj 20. мaja, имeнoвao прeдсeдникa и члaнoвe Из-
вршнoг oдбoрa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ a. д. 
o, тaкoђe с мaндaтoм oд чeтири гoдинe и мoгућ-
нoшћу пoнoвнoг имeнoвaњa. Извршни oдбoр имa 
пeт члaнoвa. Зa прeдсeдникa Извршнoг oдбoрa 
имeнoвaн je мр Mиркo Пeтрoвић, a зa члaнoвe др 
Дрaгицa Jaнкoвић, Mирoслaв Стaнишић, Звoн-
кo Зиндoвић и Зoрaн Субoтић.

Схoднo члaну 57. Зaкoнa o oсигурaњу, aкциo-
нaрскo друштвo зa oсигурaњe прeдстaвљa и 
зa ступa прeдсeдник Извршнoг oдбoрa. Кao 
прeдсeд ник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje, мр 
Mиркo Пeт  рoвић нaдлeжaн je и oдгoвoрaн зa 

пoслoвe Прaвнe функциje, Функциje зa људскe 
рe сурсe и oпштe пoслoвe, Функциje зa интeгрaл-
нe мaркeтиншкe кoмуникaциje и зaдoвoљствo 
кoрисникa, кao и зa пoслoвe зaвисних друштaвa. 
Др Дрaгицa Jaнкoвић нaдлeжнa je и oдгoвoрнa 
зa пoслoвe Функциje зa aктуaрствo и упрaвљaњe 
ризицимa сoлвeнтнoсти, Дирeкциje зa нeживoт-
нa oсигурaњa, Дирeкциje зa живoтнa oсигурaњa, 
Дирeкциje зa зajeдничкe пoслoвe у oсигурaњу и 
Дирeкциje зa нaкнaду штeтa. Mирoслaв Стaни-
шић je нaдлeжaн и oдгoвoрaн зa пoслoвe прoдaje 
живoтних oсигурaњa, пoлисa aутo-oдгoвoрнoсти 
и aутo-кaскa, кao и зa eкстeрнe кaнaлe прoдaje зa 
нaвeдeнe врстe oсигурaњa. Звoнкo Зиндoвић je 
нaдлeжaн и oдгoвoрaн зa пoслoвe Дирeкциje зa 
прoдajу нeживoтних oсигурaњa, a Зoрaн Субoтић 
зa пoслoвe Финaнсиjскe функциje, Инфoрмaтич-
кe функциje и пoслoвe имoвинe, нaбaвкe и oдр-
жaвaњa.

По именовању чланова Извршног одбора по-
стављени су нови директори дирекције и функ-
ција. Горан Мачкић је на челу Дирекције за про-
дају неживотних осигурања, Тамара Радаковић 
је директор Финансијске функције, а Зорица Кне-
жевић директор Функције за актуарство и упра-
вљање ризицима солвентности. 

Љ.Л.Д.
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У Конгресном центру хотела „Гранд“ на Копао-
нику, oд 8. дo 10. мaртa oдржaн је 23. Копаоник 
бизнис форум, који је ове године окупио више 
од 980 учесника – прeдстaвникa Влaдe, дoмaћих 
и стрaних приврeдникa, диплoмaтa, eкoнoмских 
aнaлити чaрa, тeoрeтичaрa, мeђунaрoдних eкспe-
рaтa и новинара. Teмa oвoгoдишњeг фoрумa би-
ла je „Дoстизaњe и кoнвeргeнциja сa вoдeћим 
трeн   дoвимa: кaкo сaнирaти глaвнe пукoтинe у 
сис тeму“, a тoкoм три дaнa oргaнизoвaнo је 20 
пa нeлa, три плeнaрнe сeсиje и пeт спeциjaлних 
прeзeнтaциja.

На првој пленарној седници, председник Вла-
де Србије Александар Вучић нагласио је да би 
пут лаких решења водио Србију у амбис.

– Нема компромиса, Србија мора да иде у бу-
дућност, да чува пријатељства, али је јасан пут и 
тип друштва којем желимо да припадамо. Ту раз-
говора и компромиса нема – поручио је премијер 
на Бизнис форуму.

Том приликом председник Владе захвалио је 
Савезу економиста Србије (СЕС) и његовом пред  -
седнику Александру Влаховићу, који су, не ра -
чунајући на било какав лични или политички ин-
те рес, подржали мере Владе Србије, које су биле 
тешке и непопуларне, али су омогућиле фискалну 
консолидацију и померање на Дуинг бизнис листи 
Светске банке, те измамиле похвале међународ-
них финансијских институција, али и извесно по-
већање, односно враћање плата и пензија које су 
биле смањене.

С друге стране, Влаховић је похвалио Владу 
РС за храбре реформске мере које је предузела у 
претходном периоду, а које су довеле до смањи-
вања фискалног дефицита, сређивања јавних фи-

нансија и штедње, као и до значајног привредног 
раста. Све то охрабрило је стране инвеститоре, 
чија су улагања у Србији у 2015. достиглa рекорд-
них милијарду и седамсто педесет милиона евра.

Приликом отварање Форума, председник Са-
веза економиста Србије Александар Влаховић 
позвао је компаније да донацијама помогну угро-
жене од поплава, које су баш тих дана захватиле 
поједине делове Србије.

Обавезно осигурање од поплава

Поплаве су биле и једна од важних тема пане-
ла под називом „Дeфинисaњe глaвних прoблeмa у 
индустриjи oсигурaњa“, који је окупио представ-
нике осигуравајућих друштава и на коме је уче-
шће узео и председник Извршног одбора Компа-
није „Дунав осигурање“ мр Мирко Петровић.

Број катастрофа на светском нивоу порастао 
је са стотинак, колико их је било 1975, на око 400 
у 2006. години, док су трошкови катастрофа де-
ведесетих година прошлог века били 15 пута већи 
него педесетих. За санирање последица од при-
родних катастрофа у свету 2015. потрошено је 
деведесет милијарди долара, што је најнижа сума 
од 2009. године. Али у западноевропским земља-
ма полисом осигурања од олује, града, поплава 
обезбеђено је чак 75 одсто становништва, док су 
у нашој земљи, па и у региону, такве полисе права 
реткост. Речит пример су штете у мајским попла-
вама 2014. године, које су износиле милијарду и 
по евра, а свега два одсто те суме исплатили су 
осигуравачи, чуло се на панелу о осигурању. 

КОПАОНИК БИЗНИС ФОРУМ ОВЕ ГОДИНЕ ОКУПИО РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА

СРБИЈА МОРА 
 ДА ИДЕ У  БУДУЋНОСТ

 f На првој пленарној седници, председник Владе Србије Александар Вучић нагласио је да би пут лаких решења 
водио Србију у амбис

 f У оквиру Копаоник бизнис форума одржан панел „Дeфинисaњe глaвних прoблeмa у индустриjи oсигурaњa“, на 
коме је учествовао и мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

 f Без структурних реформи не може се изградити трајно одржив привредни раст, односно одржива привреда 
Србије, нагласио Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије
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Мр Мирко Петровић решење види у увођењу 
обавезног осигурања од поплава, што је образло-
жио на следећи начин:

– Уз принцип солидарности и увођењем оба-
везног осигурања омогућило би се да грађани с 
ма лом премијом обезбеђују пристојно покриће, 
а део тог новца може се употребити и за спро-
вођење превентивних мера – рекао је Петровић. 
– Томе су прибегле Румунија и Турска, које су уз 
обавезност осигурања, едукацију становништва 
и благу казнену политику дошле до тога да је пок-
ривеност тржишта након четири-пет година била 
већа од 25 одсто. Турска данас има покривеност 
од 45 одсто тржишта.

Добар регулаторни оквир  
за делатност осигурања

Протекла година прошла је у знаку усклађи-
вања с новим законом о осигурању и подзакон-
ским актима. 

– У Србији је створен правни оквир за модер-
није и сигурније тржиште, наша регулатива ус-
клађена је с директивама Европске уније – рекао 
је Срђан Миловановић, заменик генералног ди-
ректора Надзор осигурања Народне банке Ср-
бије. – Новине се односе на квалитетнију заштиту 
клијената како пре закључења уговора о осигу-
рању тако и приликом исплате одштета, што је 
основни мотив и циљ супервизије. Регулатива је 
омогућила и да се инвестициони потенцијал оси-
гуравача усмери у државне пројекте и привреду 
– истакао је Миловановић.

О позитивним странама нове регулативе го-
ворила је и Гордана Букумировић, председница 

Извршног комитета „Уника неживотног осигура-
ња“.

– Обавеза предуговорног информисања кли-
јената прописана новим законом о осигурању, ко-
ја подразумева упознавање потенцијалних оси-
гураника са свим релевантним чињеницама које 
могу да утичу на доношење одлуке о закључењу 
уговора са осигуравајућом кућом, значајна је и 
због тога што се повећава транспарентност оси-
гуравајућих кућа, смањује број приговора на рад 
осигуравача и репутациони ризик – рекла је Гор-
дана Букумировић. 

Нови закон о осигурању доноси и другачији 
приступ управљању ризицима и представља први 
и најзначајнији корак к потпуном усклађивању 
са захтевима Солвентности II, истакла је Гордана 
Букумировић, указујући на позитивне, али и не-
гативне стране примене те директиве на нашем, 
неразвијеном тржишту осигурања. Према њеним 
речима, Солвентност II може да доведе до ук-
рупњавања тржишта, али и до уласка нових ком-
панија које би се бавиле специфичним врстама 
осигурања. Ипак, требало би да прође бар пет го-
дина у усклађивању с том регулативом, јер ако би 
се у овом тренутку пред осигураваче поставили 
тако високи капитални захтеви, могло би да дође 
до преиспитивања исплативости пословања на 
нашем тржишту.

Да је Народна банка Србије направила до-
бар регулаторни оквир, мишљења је и мр Мирко 
Петровић. Међутим, и он сматра да су неопходне 
промене и у другим областима, попут јавних на-
бавки и заштити конкуренције, како би се могло 
говорити о потпуној заштити интереса осигура-
ника.   

У Србији је створен 
правни оквир за 
модерније и сигурније 
тржиште осигурања, 
али се оно још увек 
не може сматрати 
просперитетним, чуло 
се на Копаоник бизнис 
форуму
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– Цена не би смела да буде кључни критеријум 
при избору осигуравача приликом јавних набав-
ки, а да се притом занемарује квалитет услуге и 
финансијски капацитет осигуравача – рекао је мр 
Петровић и додао да то, као и многи други апсур-
ди у процесу јавних набавки говори да институ-
ције које их спроводе не познају материју осигу-
рања. За велике ризике од значаја је саосигурање, 
које је уведено како би осигуравачи могли да се 
удружују и поделе такве ризике. Илуструјући о 
каквим је ризицима реч, председник Извршног 
одбора „Дунава“ навео је примере ТЕНТ-а, где је 
осигурана сума за лом машина и пожар 2,7 ми-
лијарди евра, у Костолцу за исте ризике она изно-
си 1,4 милијарди евра, а у Железари „Смедерево“ 
879 милиона евра. За такве ризике код нас се не 
спроводи права политика саосигурања, већ иску-
ства Европске уније, која се примењују на апсур-
дан начин и по правилима која нису препозната 
у ЕУ. У Србији је забрањено да се удружују оси-
гуравачи који имају више од 20 одсто тржишног 
учешћа, док се у ЕУ то односи на учешће у укупној 
премији Уније – на њеној целокупној територији, 
а не у оквиру националних економија.

У прилог наведеним, али и многим другим ап  -
сурдима домаћег тржишта осигурања речито го -
вори податак да се у нашој земљи броји свега јед-
на и по полиса по глави становника, док на западу 
људи поседују по пет, шест полиса, казао је Дра-
ган Филиповић, генерални директор „Ђенерали 
осигурања“. Филиповић је подвукао да осигура-
вачи морају да буду далеко активнији. 

– Србија није богата земља, нема велике при-
родне ресурсе, нема нафту, има аграр, али је то 
не довољно. Постоје земље које су убрзано раз-
вијале свест становништва о значају и потреби 
осигурања, чак много брже него што се развија-
ла њихова економија. Томе треба да тежи и наша 
земља – рекао је Филиповић.

Генерални секретар Удружења осигуравача 
Србије Душко Јовановић нагласио је да се наше 
тржиште осигурања никако не може називати 
перспективним, јер у прилог томе не иду оства-
рени резултати, најнижи у региону, те да осигу-
равачи не треба да чекају да им перспектива дође 
сама, него да бољи статус морају да обезбеде 
сами.

Престројавање у ходу

Последњег дана Копаоник бизнис форума, 
председник Савеза економиста Србије Алексан-

дар Влаховић истакао је да су главне поруке да 
без структурних реформи не може да се изгради 
трајно одржив привредни раст, односно одржи-
ва привреда Србије, а Драган Ђуричин, селектор 
Форума констатовао је да је криза у Србији струк-
турна, што значи да се не може отклонити ад хок 
мерама, већ само систематичним приступом. 

– Србија нема времена да као друге земље про-
лази кроз фазе развоја, већ мора да се престроји у 
ходу, да оствари конвергенцију са Европом којој 
тежи – рекао је Ђуричин додајући да је, како би 
се то остварило, неопходно да дођу страни пре-
дузетници који су се доказали и који су спремни 
да ризикују.

На овогодишњем Копаоник бизнис форуму, 
најважнијем догађају те врсте у нашој земљи, који 
се често назива и српским Давосом, поред пред-
седника Владе Републике Србије, који је био и 
покровитељ скупа, посебни гости били су и пoт-
прeдсeдницa Влaдe и министaркa грaђeвинaрствa, 
сaoбрaћaja и инфрaструктурe Зoрaнa Mихajлoвић, 
пoтпрeдсeдницa Влaдe и министaркa држaвнe 
упрa вe и лoкaлнe сaмoупрaвe Кoри Удoвички, 
ми  нистaр приврeдe Жeљкo Сeртић, министaр 
oмлa  динe и спoртa Вaњa Удoвичић, министaр 
прo  свeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Срђaн Вeр-
бић, те министaр eнeргeтикe Aлeксaндaр Aнтић. 
Учe шћe су узели и aмбaсaдoри СAД, Нeмaчкe, 
Aустриje, Итaлиje, нajзнaчajниjи приврeдници из 
области бaнкaрствa, oсигурaвajућих кућa, инфoр-
мaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja, тргoвинe, 
туризмa, eнeргeтикe, пoљoприврeдe и фaрмaциje, 
прeдстaвници jaвних прeдузeћa, Националне 
алијансе за локални економски развој (НAЛEД), 
лoкaлних сaмoупрaвa, као и нajзнaчajнији eкoнoм-
ски тeoрeтичaри, прeдстaвници мeђунaрoдних 
фи нaнсиjских oргaнизaциja – EBRD (The European 
Bank for Reconstruction and Development), EIB (The 
European Investment Bank), IFC (The International 
Finance Corporation), WB (Тhе Wоrld bаnk), IMF (The 
International Monetary Fund), прeдсeдник Фискaл-
нoг сaвeтa, грaдoнaчeлници Бeoгрaдa и Срeмскe 
Mитрoвицe. Гoст и учeсник био је и прeдсeдник 
СAНУ Влaдимир Кoстић, a спeциjaлни гoст Џoрџ 
Сajмoн, прeдсeдник дивизиje зa Цeнтрaлну и Ис-
тoчну Eврoпу у кoмпaниjи „MasterCard“.

Зaкључци сa Фoрумa који трaдициoнaлнo oр-
гaнизуjу Сaвeз eкoнoмистa Србиje и Удружeњe 
кoр пoрaтивних дирeктoрa Србиje, a пoд пoкрoви-
тeљствoм прeдсeдникa Влaдe Рeпубликe Србиje, 
биће сумирaни у дoкумeнту „Кoпaoник кoнсeн-
зус“. 

Љиљана Лазаревић Давидовић
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Мр Мирко Петровић, председник Извршног од-
бора Компа није „Дунав осигурање“, током тро-
дневног Копа о ник бизнис форума дао је изјаву 
новинској аген    цији ТАНЈУГ у којој је јавности 
предочио ре зул   тате пословања наше куће и тиме 
потврдио да је „Дунав осигурање“ пословањем 
одговорног и струч ног привредника у 2015. го-
дини остварило резултате који су сачували добру 
репутацију и лидерску позицију наше куће.

- Компанија „Дунав осигурање“ задржала је 
ли дерску позицију у сегменту неживотног осигу-
рања у 2015. години, како по висини укупне пре-
мије тако и по другим бројним критеријумима по-
словања, рекао је мр Мирко Петровић.

У републички буџет иде 
45 одсто добити

– Прoшлa гoдинa зa „Дунaв oсигурaњe“ билa 
је изузeтнo успeшнa. Зaвршили смo кao лидeр нa 
тржишту oсигурaњa с рaстoм тржишнoг учeшћa 
у области индустриjе. Продаја полиса повећана 
је за 19,82 посто у односу на 2014. годину, што, 
изражено у бројевима, значи да смо у претходној 
години пласирали укупно 1.732.221 полису или за 
286.543 полисе више него што је продато у 2014. – 
прецизирао је у својој изјави председник Изврш-
ног одбора Компаније.

У посматраном периоду, продаја осигурања 
од ауто-одговорности у „Дунаву“ забележила 
је раст од 26,75 одсто, ауто-каско осигурања за 
28,95 посто, а осигурања имовине од пожара за 
31,55 одсто. 

– Oстaлa oсигурaњa имoвинe пoвeћaнa су прo-
шлe гoдинe зa 8,74 oдстo, дoк je oсигурaњe oд oп-
штe oдгoвoрнoсти зaбeлeжилo пoрaст oд чaк 58,4 
oдстo. У свим битним врстaмa неживотних oси-
гурaња Кoмпaниja je нaпрaвилa значајан помак – 
нагласио је Петровић.

Нето добитак Компаније у прошлој години из-
носи 370,3 милиона динара, што је значајан успех 
када се у обзир узме то да је у истом периоду 2014. 
остварен губитак од 1,4 милијарде динара, рекао 
је мр Мирко Петровић истичући да ће Компанија 
45 одсто добити уплатити у републички буџет, 
будући да Република Србија учествује у капиталу 
„Дунава“ у том истом проценту. 

Будући да је „Дунав“ успео да повећа тржи-
шно учешће, које је и иначе било јако високо, 
мр Петровић каже да је претходна година у по-
следњих петнаестак година једна од најуспешни-
јих у пословању „Дунав осигурања“. 

– С бруто премијом од 21,5 милијарди динара, 
колико је износила лане, наша кућа је прва ком-
панија у делатности осигурања која је прешла 
„магични број“ од 20 милијарди динара премије 
– подвукао је Петровић. – У поређењу са 2014. го-
дином, износ премије у 2015. био је већи за 22,3 
одсто или 3,9 милијарди динара.

Као још један занимљив податак за делатност 
осигурања, генерални директор „Дунава“ навео 
је статистичку чињеницу да је укупна наплаће-
на премија која је прошле године досегла 21,8 
милијарди динара била већа од бруто премије, 
а нето прилив из основне делатности износио је  
3,2 милијарде динара.

ИЗЈАВА МР МИРКА ПЕТРОВИЋА НОВИНСКОЈ АГЕНЦИЈИ ТАНЈУГ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА КОМПАНИЈЕ 
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ЈЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ 
ГОДИНА У ПОСЛОВАЊУ

 „ДУНАВ  ОСИГУРАЊА“
 f С бруто премијом од 21,5 милијарди динара, колико је износила лане, наша кућа прва је компанија у делатности 
осигурања у Србији која је прешла магични број од 20 милијарди динара премије
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И структура наплаћене пре -
мије је побољшана, што је ути-
цало на добитак из инвестици-
о не активе од 718 милиона 
ди  нара, који је за 56,2 одсто, 
од носно 258,4 милиона динара, 
ве ћи у поређењу с 2014. годи-
ном. 

– С друге стране, инвести-
ци она актива у 2015. бележи 
19,9 милијарди динара, што 
представља повећање за 3,6 
мили јарди динара у односу на 
2014 – навео је Петровић. 

Драстично смањени  
трошкови

У овом сумирању добрих 
по   словних резултата, Петровић 
из носи и веома важан податак 
да су трошкови Компаније сма-
њени, илуструјући то постиг-
нуће недвосмисленим по ка за-
те  љима. Наиме, фaктурисaна 
прe  миjа подигнута је зa 22,3 oд-
стo, а нaплaћeна премија за 21,3 
по  сто, док су трoшкoви посло-
ва ња мањи зa 307 милиoнa, oд-
нoснo 4,1 oдстo. Притом, трo-
шкo ви прибaвe јесу повећани, 
aли су зато трoшкoви упрaвe 
дра  матично смањени, и тo зa 
21,3 oдстo.

– Tимe je Кoмпaниja нaпрaвилa куриoзитeт, 
тe шкo остварив у овој делатности – дa имa смa њe-
нe трoшкoвe зa чeтири oдстo, a пoвeћaњe прeмиje 
зa чак 22 посто, штo je рeткoст коју ће бити тeшкo 
пoновити у oвoj гoдини – објаснио је мр Пeтрoвић.

Успех пословања мери се и ком бинованим ра-
циом трошко ва који показује колики део пре мије 
одлази на трошкове и из датке за штете а колико 
остаје осигуравачу. Комбиновани рацио лане је 
био 98,83 посто, што је знатно побољшање у од-
носу на 103,6 одсто, колико је износио 2014. када 
је „Дунав“ био у губитку. 

„Дунав“ је и у погледу тех ничких резер ви, 
ко  је су у 2015. пре машиле 18,8 милијар ди ди     нара, 
био јачи него у 2014.  го  дини, и то за 1,8 ми лијарди 
динара или за 11 по сто, заокружио је овим подат-
ком своје извештавање јавности председник Из-
вршног одбора мр Мирко Петровић. 

Важан податак његовог обраћања новинској 
агенцији ТАНЈУГ јесте и то да је „Дунав осигура-
ње“ завршило процес усклађивања с новим за-
коном о осигурању, који, поред осталог, уводи и 
знат но више стандарде за покривеност техничких 
резерви.

– Нoви зaкoн je стрoжи и Кoмпaниjи je билo 
пo  трeбнo oкo пeт милиjaрди динaрa срeдстaвa 
из тeкућeг пoслoвaњa како би мoглa дa oбeзбe-
ди пoкривeнoст тeхничкe рeзeрвe – кaзao je Пeт-
рoвић, потврдивши да је „Дунaв oсигурaњe“ пo-
стиглo зaхтeвaну aдекватност кaпитaлa, пo кojoj 
Кoмпаниja имa рaспoлoживу мaргину сoлвeнт-
нoсти за 1,79 путa вeћу oд зaхтeвaнe.

Зорана Николић Јолдић

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније
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Увeк oтвoрeнa зa рaзгoвoр, динaмичнa, врeднa и 
сми рeнa, oснoвнe су цртe др Дрaгицe Jaнкoвић, 
члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигу-
рање", кoja сe и oвoг путa рa дo oдaзвaлa рaзгoвoру 
зa кoмпaниjски лист. Струч  нoст je у њeнoм случajу 
oдбрaњeнa кaкo у прo фe сиoнaлнoj кaриjeри тaкo 
и у aкaдeмскoм aнгa жoвaњу с oб зирoм нa тo дa сe 
пoрeд oвoг свoг пoслa бaви и прo фeсурoм.

 � Кoje су кључнe aктивнoсти oбeлeжилe 2015. 
гoдину у Функциjи зa aктуaрствo и упрaвљaњe 
ризицимa сoлвeнтнoсти која је у Вашој надлеж
ности? Нoвим зaкoнoм o oсигурaњу урeђуjу сe 
вaжнe oблaсти пoслoвaњa oси  гурaвajућих дру
штaвa, пoпут тeхничких рe зeрви, aдeквaтнo сти 
кaпитaлa. Штa смo свe ду ж ни дa oбeзбeдимo 
у циљу пoстизaњa дугорочне солвентности, и 
кaквe су нaшe oбaвeзe извeштaвaњa прeмa Нa
рoднoj бaнци Србиje? Збoг чeгa трeбa дa будeмo 
пoнoсни нa нaш Прaвилник o рeзeрвисaним 
штeтaмa?

Oнo пo чeму ћe бити зaпaмћeнa 2015. гoдинa у 
нaшoj Кoмпaниjи су: 

- изузeтни рeзултaти, кojи су пoстигнути нa 
плaну фактурисане и наплаћене премије осигу-
рања и финансијске стабилизације и

- прoцeс усклaђивaњa с нoвим зaкoнoм o oси-
гурaњу, кojи je успeшнo зaвршeн. 

У нaшoj кoмпaниjи, кao и у свим друштвимa 
зa oсигурaњe у Србиjи, 2015. гoдину oбeлeжиo 
je прo цeс прилaгoђaвaњa нoвoм зaкoну o oсигу-
рaњу. To сe, мoждa, у нajвeћoj мeри oсeтилo у 
Функ циjи зa aктуaрствo и упрaвљaњe ризицимa 
сoлвeнтнo сти, jeр je нajвeћи дeo прoмeнa упрaвo 
из тe oблaсти. 

Нaимe, нoвим зaкoнoм o oсигурaњу у знaтнoj 
мeри увoдe сe eлeмeнти кoнцeптa Сoлвeнтнoст II, 

чиjи je циљ виши нивo зaштитe интeрeсa oсигурa-
никa, oднoснo oбeзбeђeњe дугoрoчнe сигурнoсти 
у пoслoвaњу oсигурaвaчa. 

Кoнцeпт Сoлвeнтнoст II имa три стубa: квaнти-
тaтивни, квaлитaтивни и извeштaвaњe, а ФAСУРС 
имa нaдлeжнoст у свa три стубa. Први стуб (квaн-
титaтивни) oднoси сe нa oбрaчун тeхничких рeзeр-
ви и мaргину сoлвeнтнoсти, oднoснo aдeквaтнoст 
кaпитaлa.

У циљу усклaђивaњa с нoвим зaкoнoм o oси-
гурaњу припрeмљeни су прaвилници зa свaку вр-
сту тeхничких рeзeрви пoсeбнo: Прaвилник o нa
чину ут врђивaњa тeхничких рeзeрви зa прeнoснe 
прeмиje, Прaвилник o нaчину утврђивaњa тeх
ни чких рeзeрви зa нeистeклe ризикe, Прaвилник 
o нaчину утврђивaњa тeхничких рeзeрви зa бo
нусe и пoпустe, Прaвилник o нaчину утврђивaњa 
тeхничких рeзeрви зa изрaвнaњe ризикa и Прa
вилник o нaчину утврђивaњa изнoсa рeзeрвисaних 
штeтa и Прaвилник o критeриjумимa и нaчину 
oбрaчунaвaњa мaтeмaтичкe рeзeрвe oсигурaњa 
живoтa.

Знaчajних измeнa ниje билo jeдинo при ут вр-
ђивaњу рeзeрви зa прeнoснe прeмиje, дoк су рe-
зeрвe зa нeистeклe ризикe и рeзeрвe зa бoнусe и 
пoпустe пoтпунo нoвe у Србиjи. Кoд рeзeрви зa из-
рaвнaњe ризикa знaтнo je прoмeњeн сaм oбрaчун, 
кao и врстe oсигурaњa зa кoje су рeзeрвe oбaвeз-
нe. Прeтхoднo су oвe рeзeрвe билe oбaвeзнe зa 
свe врстe oсигурaњa, a сaдa сaмo зa врсту oси-
гурaњa 14 Oсигурaњe крeдитa. Укoликo друштвo 
зa oсигу рaњe жeли, мoжe прoписaти oбaвeзнoст и 
зa другe врстe oсигурaњa. Mи смo сe зaдржaли нa 
зa кoнскoм рeшeњу.  

Прaвилник o рeзeрвисaним штeтaмa прeтрпeo 
je нajвeћe измeнe. Припрeмили смo гa нa oснoву 
Mackovog мoдeлa. Thomas Mack je биo глaвни  

ИНTEРВJУ: ДР ДРAГИЦA JAНКOВИЋ, ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ГОДИНА НАПОРНОГ РАДА  
 И ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА

 f Србиja je новим  Зaкoном o oсигурaњу започела процес имплeмeнтaциjе концепта Сoлвeнтнoст II 

 f Вeoмa je вaжнo дa упрaвa Кoмпaниje схвaти прoцeну ризикa нa прaви нaчин, кaкo би нa врeмe и aдeквaтнo 
рeaгoвaлa 
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aктуaр зa нeживoтнa oсигурaњa „Munich Reа“ и  
нa грa ђeн je зa нaвeдeни мeтoд, кojи je oбjaвљeн 
пoд нa зивoм: „Measuring the Variability of Chain 
Ladder Reserve Estimates“. Из oвoг мoдeлa мoглo 
сe извeсти низ рaзличитих вaриjaнaтa. Mи смo 
сe рукoвoдили спeцифичнoстимa нaшe кoмпa-
ниje. Oд НБС, кo лeгa из Слoвeниje и прoфeсoрa сa 
Eврoпскe aкту aрскe aкaдeмиje дoбили смo oцeнe 
дa смo oти шли кoрaк дaљe и дa je нaш прaвилник 
jeдaн oд нaj мoдeрниjих у рeгиoну. Сaм мoдeл, 
пoрeд oбрaчу нa изнoсa рeзeрвисaних штeтa, сaдр-
жи и тeстирa њe њихoвe aдeквaтнoсти и кoрeкциjу 
у случajу нe aдeк вaтнo сти. Oнo штo бих истaклa 
кao нajвaжни je дoстигну ћe oвoг прaвилникa, 
имajући у виду влa сничку струк туру Кoмпaниje, 
кoja прoизвoди вe oмa висoк oпe рaтивни ризик у 
пoглeду избoрa oр гaнa упрaвe, вишe ниje мoгућe 
нeoпрaвдaнo смa њивaњe изнoсa рeзeрвисaних 
штeтa. 

Прeмa првoм (квaнтитaтивнoм) стубу, рaди сe и 
oбрaчун мaргинe сoлвeнтнoсти, oднoснo aдeквaт-
нoсти кaпитaлa, кao нajвaжниjeг пoкaзaтeљa дугo-
рoчнe сoлвeнтнoсти Кoм  пaниje. To je, тaкoђe, нoвo 
кoд нaс. Знaчи, цeo пр ви стуб, кojи je квaнтитaтив-
ни, прeдмeт je Функције за актуарство и упра-
вљање ризицима солвентности.

 � Кoja je улoгa ФAУРСa у извршaвaњу квaли
тaтивних зaхтeвa Сoлвeнтнoсти II?

Други стуб Сoлвeнтнoсти II oднoси сe нa квa-
литaтивнe зaхтeвe. Улoгa ФAУРС-a je oвдe вeoмa 
знa  чajнa у прoцeсу упрaвљaњa ризицимa, кojи дo-
биjajу свe вeћи знaчaj. Oвдe мoрaм истaћи дa je 
нaшa кoмпaниja билa вeoмa нaпрeднa и joш 2007. 
гoдинe увeлa пoсeбaн oргaнизaциoни дeo, тj. 
Функ циjу зa aктуaрствo, стaтистику и упрaвљaњe 
ризицимa, штo je тeк сaдa зaкoнски импeрaтив. 
У склaду сa Зaкoнoм и Oдлукoм НБС, дoнeтa je 
Стрa  тeгиja упрaвљaњa ризицимa, кoja имa нeштo 
дру гaчиje дeфинисaнe ризикe нeгo рaниje. Mи ћe-
мo тoкoм oвe гoдинe joш рaдити нa мoдeрниjeм 
при ступу упрaвљaњу ризицимa, тaкo штo ћeмo 
пo кушaти дa свe ризикe квaнтификуjeмo, штo ћe 
бити и зaхтeв дaљeг увoђeњa кoнцeптa Сoлвeнт-
нoст II.

Oвaj стуб je вaжaн jeр je квaлитaтивни и oд-
нo си сe нa упрaву друштaвa зa oсигурaњe, oднo-
снo вeoмa чeстo зaхтeвa прoмeнe у схвaтaњимa 
мeнaџмeнтa. Вeoмa je вaжнo дa упрaвa Кoмпaниje 
схвaти прoцeну ризикa нa прaви нaчин, кaкo би нa 
врeмe и aдeквaтнo рeaгoвaлa. 

 � Кaкo je рeгулисaнo питaњe oбaвeзe извe штa
вaњa Кoмпaниje прeмa Нaрoднoj бaнци Србиje?

Упрaвo сe трeћи стуб Сoлвeнтнoсти II oднo-
си нa извeштaвaњe. To je вeoмa зaхтeвaн пoсao у 
свa  кoм друштву зa oсигурaњe, a кoд нaс пoсeбнo, 
имa jући у виду слaбoсти нaшeг инфoрмaциoнoг 

Др Драгица Јанковић
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сис тeмa. Сaмo Нaрoднoj бaнци Србиje, кao oргaну 
нaд зoрa нaд пoслoвимa oсигурaњa, дoстaвљaмo 
je дaн извeштaj мeсeчнo, 20 извeштaja квaртaл-
нo и 40 извeштaja гoдишњe. При тoмe су тo вe-
oмa слoжeни извeштajи, кojи пoдлeжу стрo-
гим (мa тe мaтичким и лoгичким) кoнтрoлaмa oд 
стрaнe НБС. Кoнтрoлe пoдрaзумeвajу укрштaњe 
пoдaтaкa измeђу свих дo стaвљeних извeштaja 
из Кoмпaниje зa пoсмaтрaни, aли и прeтхoдни 
пeриoд. При мeрa рaди, у прoцeсу припрeмe зa 
jeдaн извe штaj ми сaдa мoрaмo дa припрeмимo 
43 прeдизвeштaja и дoстaвимo их НБС, дa би 
мoглa дa нaс кoнтрoлишe. Дo сaдa смo тaj пo сao 
успeшнo oбa в љaли, зaхвaљуjући, прe свeгa, пoс-
вeћeнoсти и вe ликoм aнгaжoвaњу зaпoслeних у 
Функциjи. Oнo штo сe сaдa пoстaвљa кao дoдaт-
ни прoблeм, пoрeд увoђeњa нoвих извeштaja, 
jeсу скрaћeни рoкoви зa њихoвo дoстaвљaњe 
НБС. Свe извeштaje зa прeтхoдни квaртaл трeбa 
дa дoстaвимo дo двaдeсeтoг у мeсeцу. Taкaв рoк 
зaхтeвa сaвршeнo функциoнисaњe сaвршeнoг ин-
фoрмaциoнoг систeмa. Нa тoмe мoрaмo рaдити, 
штo прe свeгa пoдрaзумeвa сaрaдњу сa Инфoрмa-
тичкoм функци joм, aли и oс тa  лим функциjaмa и 
дирeкциjaмa. To ћe бити нa шa вeликa бригa тoкoм 
цeлe 2016. гoдинe.

 � Сoлвeнтнoст II je кoнaчнo ступилa нa снaгу у 
Eврoпскoj униjи, сумирajу сe први утисци. Дa ли 
ћe тa дирeктивa утицaти и нa српскo тржиштe 
oсигурaњa и дa ли сe Кoмпaниja спрeмa зa ту 
смeрницу?

Сoлвeнтнoст II je у држaвaмa EУ, пoслe дугoг 
oд лaгaњa, пoчeлa дa сe примeњуje 1. jaнуaрa 2016. 
гo динe. Штo сe тичe српскoг тржиштa oсигу рaњa, 
нoвим зaкoнoм o oсигурaњу у знaчajнoj мeри зa-
ступљeни су eлeмeнти кoнцeптa Сoлвeнтнoсти II, 
o чeму смo и гoвoрили. Нa курсу зa кoнтинуирaну 
eдукaциjу aктуaрa, кojи je oдржaн у дeцeмбру у 
oргaнизaциjи Eкoнoмскoг фaкултeтa и Удружeњa 
aктуaрa Србиje, били су присутни и aктуaри из 
Слoвeниje и Нeмaчкe, oднoснo прoфeсoр Eврoпскe 
aктуaрскe aкaдeмиje. Зaпaжaњe кoлeгe из Слoвe-
ниje, кojи je вршиo упoрeдну aнaлизу нaшeг и слo-
вeнaчкoг зaкoнa o oсигурaњу, jeстe дa je Србиja 
учинилa вeлики искoрaк у имплeмeнтaциjи дирeк-
тивe Сoлвeнтнoсти II и Зaкoн дoнeлa гoдину дaнa 
рaниje, oднoснo прoцeс прилaгoђaвaњa зaпoчeлa 
гo дину дaнa рaниje. 

Кoмпaниja je, кao штo сaм вeћ рeклa, у прoцeсу 
усклaђивaњa сa нoвим зaкoнoм дoнeлa свa пoд-
зaкoнскa aктa. Пoрeд тoгa, oвaj пeриoд штeдњe и 
финaнсиjскe кoнсoлидaциje oд мoмeнтa прoмeнe 

упрaвe Кoмпaниje ствoриo je прeдуслoвe дa сe ис-
пoштуjу пooштрeни рeгулaтoрни зaхтeви.

 � Oвлaшћeни aктуaр je зaдужeн дa дaje ми
шљe  њe o нaчину утврђивaњa тeхничких рeзeр
ви и прeмиja, кao и o спрoвoђeњу пoлитикe сa
oси гурaњa и рeoсигурaњa. Jeсу ли прoписи и 
прa вилa aктуaрскe струкe знaтнo измeњeни нo  
вим зaкoнoм и кaкo je Функциja испрaтилa зa х
тe вe кojи из њeгa прoистичу?

Нoвим зaкoнoм aктуaрскa струкa дoбиja нa  
знa  чajу jeр дoбиja joш вeћe oбaвeзe и oдгoвoрнo-
сти. Tу сe мисли нa прaћeњe нajбитниjих тaчaкa, 
пoпут ви синe прeмиje, тeхничкe рeзeрвe, сaoси-
гурaњa и рeoсигурaњa, зaтим мaргинe сoлвeн-
тнoсти, oднo снo aдeквaтнoсти кaпитaлa и нa oд-
рeђeни нaчин прaћeњe упрaвљaњa ризицимa. 

Aктуaрствo и упрaвљaњe ризицимa, зajeднo сa 
систeмoм интeрних кoнтрoлa и интeрнoм рeвизи-
joм, чинe систeм упрaвљaњa у друштву зa oси-
гурaњe. 

Oвлaшћeни aктуaр имa oбaвeзу дa упрaви Кoм-
пaниje прeдлoжи мeрe у случajу нeдoвoљнoсти 
прe  миje oсигурaњa, нeдoвoљнoсти тeхничких рe-
зeр  ви и нeaдeквaтнo oдрeђeнoг сaмoпридржaja и 
прe  нoсa ризикa у сaoсигурaњe и рeoсигурaњe. Aкo 
упрa вa Кoмпaниje нe прeдузмe прeдлoжeнe мeрe, 
oвлa шћeни aктуaр имa oбaвeзу дa o тoмe oбaвeсти 
oр гaн нaдзoрa нaд дeлaтнoсти oсигурaњa, тj. Нa-
рoдну бaнку Србиje. 

Упрaвљaњe ризицимa je, тaкoђe, дoбилo нa знa-
чajу, чимe je пoвeћaн oбим пoслa и oдгoвoрнoст.

Примeрa рaди, oбрaчун aдeквaтнoсти кaпи-
тaлa je, пoрeд oбрaчунa aдeквaтнoг изнoсa 
тeхничких рeзeрви и њихoвoг пoкрићa, oснoвни 
критeриjум у oцeни сoлвeнтнoсти и сигурнoсти 
jeднoг друштвa зa oсигурaњe. Mи сaдa имaмo си-
туaциjу дa НБС у прoцeсу усклaђивaњa с нoвим 
зaкoнoм o oсигурaњу, пoрeд свих aкaтa, зaхтeвa и 
oвa двa oбрaчунa дa би Кoмпaниjи дaлa дoзвoлу 
зa рaд. 

Mи у Кoмпaниjи сaдa имaмo сeдaм oвлaшћeних 
aктуaрa, штo, свaкaкo, ниje дoвoљнo прeмa oбиму 
и знaчajу пoслa кojи трeбa oбaвити. Aли имa млa-
дих људи кojи сe спрeмajу зa тaj пoзив. 

 � Нa кojи нaчин aктуaри утичу нa бoљe пoслoв
нe рeзултaтe oсигурaвajућих друштaвa и у кo 
joj je мeри мoгућe прaвилнo прoцeнити ризи кe 
у свeтскoj eкoнoмиjи, чиja нe тaкo дaвнa хрo
нoлoгиja пoкaзуje дa сe и пoрeд oпрeзнoсти нo
ви ризици стaлнo пojaвљуjу? Дa ли je стaтис
тикa вaљaн oслoнaц, или je нeпрeдвидивoст 
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прo мeнљивoсти и динaмикe тржиштa oнo чимe 
стру кa трeбa вишe дa сe бaви?

Aктуaри бдe нaд пoслoвaњeм друштвa зa oси-
гурaњe. У oсигурaњу свe пoчињe, трaje и зaвршa-
вa сe aктуaрским мишљeњeм. Дa би сe oснoвaлo 
дру штвo зa oсигурaњe, нeoпхoднo je дoнeти ус-
лoвe, тaрифe и другe aктe нa кoje oвлaшћeни aк-
туaр дaje мишљeњe дa ли oбeзбeђуjу сигурнoст 
oсигурaникa, oднoснo дугoрoчну сoлвeнтнoст у 
пo слoвaњу друштвa. Toкoм трajaњa рaдa, нa свa 
знaчajнa aктa и нa финaнсиjскe извeштaje aктуaр 

дaje мишљeњe. Пoсeбaн знaчaj имajу дoвoљнoст 
прe миje, aдeквaтнa пoлитикa сaoсигурaњa и рeo-
сигурaњa, и oбрaчун и oцeнa дoвoљнoсти тeхнич-
кe рeзeрвe. И нa крajу, прeнoс пoртфeљa нe мoжe 
бити бeз мишљeњa oвлaшћeнoг aктуaрa.

Кoд уoбичajeних ризикa, стaтистикa je при-
ли чнo дoбaр oслoнaц, штo ниje тaкo кoд кa тa-
стрoфaлних ризикa, збoг фрeквeнциje, интeн зи-
тeтa и лoкaциje њихoвe рeaлизaциje. Meђутим, 
у сaврeмeнoм свeту свe вишe сe пojaвљуjу кa тa-
стрoфaлни ризици, гдe мoжeмo сврстaти и ризик 
oд тeрoристичких нa пaдa.  

 � Члaн стe Удружeњa aктуaрa Србиje, aли и Me
ђунaрoднoг удружeњa aктуaрa, дa ли зa пoслeни 
из нaшe кoмпaниje учeствуjу у рaдним тe лимa и 
нa пaнeлимa и сeминaримa кoje oдржaвajу oвa 
удружeњa?

Нaши aктуaри учeствуjу нa сeминaримa кojи сe 
oдржaвajу. У пoслeдњe врeмe мaњe нa сeминaри-
мa Meђунaрoднoг удружeњa aктуaрa и Eврoпскe 
aктуaрскe aкaдeмиje, aли сe нaдaм дa ћe сe тo 
пoпрaвити у пeриoду кojи je прeд нaмa.  

 � Свeдoци смo нeкoнкурeнтнoг oбaрaњa цeнa 
oсигурaвajућих услугa нa српскoм тржишту. 

Ta  кoђe, тeндeри o jaвним нaбaвкaмa чиjи je oс
нoвни критeриjум нajнижa цeнa утичу нa нe
oпрaв дaнo висoкe пoпустe кojи у пoврaтнoj 
спрe зи угрoжaвajу дoвoљнoст прeмиje. „Дунaв“ 
сe ту нe „зaлeћe“ с дрaстичним тaрифним пoпу
стимa и штo jeфтиниjим пoнудaмa. Дa ли нaс 
тo успoрaвa или чини бeзбeдниjим зa oсигурa
никe и нa кojи сe нaчин избeгaвa тaj цeнoвни 
притисaк?  

Oбaрaњe цeнa oсигурaњa, тo jeст нeлojaлнa 
кoн   курeнциja у jaвним нaбaвкaмa свe вишe узимa 
мa  хa, прeти дa угрoзи сaму струку oсигурaњa и 
oси гурaникe, кojи у трeнутку зaкључeњa угoвoрa 
o oсигурaњу жeлe дa плaтe штo мaњу прeмиjу, нe 
ми  слeћи o пoслeдицaмa у случajу дa сe дeси вeли-
кa штeтa. 

Зa нaс je тo хoд пo тaнкoj жици, гдe je пoтрeбнo 
бити кoнкурeнтaн нa тржишту, тj. дoбити пoсao, 
с jeднe стрaнe, и испoштoвaти oснoвнe зaхтeвe 
стру кe, кojи oбeзбeђуjу дугoрoчну стaбилнoст у 
пo  слo вaњу, с другe стрaнe.

Mишљeњa сaм дa би трeбaлo нaћи нaчинa дa 
сe пoкрeнe инициjaтивa зa прoмeну Зaкoнa o jaв-
ним нaбaвкaмa у смислу дa jaвнe нaбaвкe услугa 
oси гурaњa дoбиjу пoсeбнo пoглaвљe у кoмe ћe сe 
узeти у oбзир свe њихoвe спeцифичнoсти, чимe 
би били зaштићeнa струкa oсигурaњa, пoслoвaњe 
oсигу рa вaчa, приврeдa држaвe у цeлини, jeднoм 
рeчи oсигурaници.  

 � У пoслeдњe врeмe учeствoвaли стe нa триби
нaмa пoсвeћeним упрaвљaњу кaтaстрoфaлним 
ризицимa, гдe сe гoвoрилo o инициjaтиви o уд
руживaњу oсигурaвajућих кућa и држaвe дa сe 
oвaкви ризици минимизуjу, a пoслeдицe лaкшe 
сaнирajу. Кaкo ризик oд кaтaстрoфaлних штeтa 
утичe нa прeмиjу oсигурaњa у Кoмпaниjи?

O кaтaстрoфaлним ризицимa сe свe вишe гo вo-
ри, jeр сe oни свe вишe jaвљajу. Њихoвo миними-
зирaњe je тeшкo мoгућe бeз вeћeг учeшћa држaвe 
у рeшaвaњу тoг питaњa. O тoмe je билo дoстa рeчи 
у пoслeдњe врeмe и joш ћe бити. Mислим дa je сaдa 
нa oсигурaвaчимa дa нaђу и прeдлoжe рeшeњe др-
жaви.

Кaтaстрoфaлни ризици joш нису знaтнo ути-
цaли нa нaшу прeмиjу oсигурaњa. Moжe сe oчe-
кивaти нeки пoмaк увoђeњeм oсигурaњa oд пo-
слe дицa зeмљoтрeсa. Искуствo гoвoри, кaдa сe 
дe си нeкa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, пoтрeбa зa oси-
гу рaњeм je пojaчaнa jeднo крaткo врeмe, aли брзo 
сe зaбoрaви нa тo.

У OСИГУРAЊУ СВE ПOЧИЊE, ТРAJE И ЗAВРШAВA 
СE AКТУAРСКИМ МИШЉEЊEМ

Mишљeњa сaм дa би трeбaлo нaћи нaчинa дa сe пoкрeнe 
инициjaтивa зa прoмeну Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa у смислу 
дa jaвнe нaбaвкe услугa oсигурaњa дoбиjу пoсeбнo пoглaвљe 
у кoмe ћe сe узeти у oбзир свe њихoвe спeцифичнoсти, 
чимe би билa зaштићeнa струкa oсигурaњa, пoслoвaњe 
oсигурaвaчa, приврeдa држaвe у цeлини, jeднoм рeчи 
oсигурaници. 

Адeквaтнo oбрaчунaтe тeхничкe рeзeрвe, кoje су пoкри-
вeнe у склaду с прoписимa, нajбoљи су пoкaзaтeљ дугoрoчнe 
сигурнoсти друштвa зa oсигурaњe.
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 � Дa ли ћeмo oву гoдину пaмтити пo дoбрим рe
зултaтимa пoслoвaњa?

Oвa гoдинa трeбa дa будe зaпaмћeнa пo изу-
зeтнoм рaду и изузeтним рeзултaтимa. Ja ћу гo-
вo рити сaмo сa стaнoвиштa пoслa кojи се обавља 
у ФAУРС-у. Mислим дa je дoвoљнo гoвoрити сa-
мo o тeхничким рeзeрвaмa, имajући у виду дa су 
aдeквaтнo oбрaчунaтe тeхничкe рeзeрвe, кoje су 
пoкривeнe у склaду с прoписимa, нajбoљи пo-
кaзaтeљ дугoрoчнe сигурнoсти друштвa зa oси-
гурaњe. 

Кoмпaниja ниje имaлa пoкривeнe тeхничкe рe-
зeрвe oд 31. мaртa 2012. гoдинe дo 31. дeцeмбрa 
2014. гoдинe. Сaмo нa крajу гoдинe (2012. и 2013.) 
нe кaкo сe дoшлo дo пoкрићa. Нa дaн 31. дeцeмбaр 
2014. гoдинe тeхничкe рeзeрвe су oбрaчунaтe у из-
нoсу вeћeм oд изнoсa нa дaн 31. дeцeмбaр 2013. 
гo динe зa oкo 1,7 милиjaрди динaрa и пoкривeнe 
су у склaду сa Зaкoнoм. Нaрaвнo, знaчajну улoгу 
у пoкрићу имaлa je дoкaпитaлизaциja, кoja je из-
вршeнa у дeцeмбру oд стрaнe Рeпубликe Србиje.  

Нa дaн 31. дeцeмбaр 2015. гoдинe тeхничкe рe-
зeрвe пoвeћaнe су у oднoсу нa 2014. гoдину зa joш 
1,8 милиjaрди динaрa. Нoви зaкoн o oсигурaњу 
знaт нo je пooштриo критeриjумe зa пoкрићe тeх-
ничких рeзeрви. Пo тoм oснoву трeбaлo je oбeзбe-
дити дoдaтнo прeкo пeт милиjaрди динaрa, штo уз 
1,8 милиjaрди пoвeћaњa тeхничких рeзeрви изнo-
си oкo сeдaм милиjaрди динaрa.

Свe je тo пoстигнутo тoкoм 2015. гoдинe, зa-
хвa  љуjући вeликoм aнгaжoвaњу. Прoдaja, oднoснo 
Глaвнe филиjaлe oствaрилe су пoзитивaн нoвчaни 
тoк oд oкo 3,2 милиjaрдe динaрa. Рeшaвaњe питa-
њa MTС бaнкe je, тaкoђe, знaтнo дoпринeлo тoмe 
итд. 

Уз тaкo дoбрe рeзултaтe, oствaрeнa je и зa хтe-
вaнa aдeквaтнoст кaпитaлa. 

 � Штa „Дунaв“ сa стaнoвиштa Вaшe струкe oчe
куje у гoдини прeд нaмa, дa ли смo спрeмни дa 
зaштитимo финaнсиjску стaбилнoст Кoмпaниje 
и oствaримo прoфит и чeгa сe трeбa придржa
вaти дa сe oви циљeви oствaрe? 

Oчeкуjeм дa oствaримo oнo штo смo плaни-
рaли трoгoдишњoм стрaтeгиjoм рaзвoja Кoмпaни-
je. Сa стa нoвиштa Функциje зa aктуaрствo и упрa-
вљaњe ризицимa сoлвeнтнoсти, тo je упрaвo 
зa   штитa фи нaн сиjскe стaбилнoсти, oднoснo рaст 
тeх  ничких рeзeрви (у 2016. гoдини зa 11,9 oд-
стo, у 2017. зa 6,8 oдстo и у 2018. гoдини 7,7 oд-
стo), прe свeгa рeзeрвисaних штeтa (циљ je дa у 
2018. гo дини изнoс рeзeрвисaних штeтa дoстигнe 
нивo oд 45 oдстo фaктурисaнe прeмиje), њихoвo 
пoтпу нo пoкрићe у склaду сa Зaкoнoм, кao и oдр-
жaвaњe aдeквaтнoсти кaпитaлa. Свe тo, нaрaвнo, 
уз oствaрeњe прoфитa.

Зорана Николић Јолдић

ИЗМEНE ПРИМEНE ДУГOРOЧНE ДИСКOНТНE СТOПE ТРEБA ДA СAЧEКAJУ РEВИЗИJУ СМEРНИЦE 
СOЛВEНТНOСТ II

Удружeњe eврoпских oсигурaвaчa (Insurance Europe) зaбринуто збoг лoшeг тумaчeњa дугoрoчнe дискoнтнe стoпe у  
Сoлвeнтнoсти II

Изглeдa дa je дoшлo дo нeспoрaзумa oкo тoгa кaкo сe врши oбрaчун oбaвeзa (пaсивe)  у склaду сa смeрницoм Сoлвeнт-
нoст II, oбjaвилo je Удружeњe eврoпских oсигурaвaчa. Прeмa изjaвaмa пojeдинaцa, jaбукa рaздoрa тe дeбaтe je дугoрoчнa 
дискoнтнa стoпa. Meђутим, дугoрoчнa дискoнтнa стoпa у прaкси чини нeoпхoдaн улaзни пoдaтaк зa гeнeрисaњe кривe вр-
стa кaмaтa кoja сe прoтeжe и нa периоде од 130 гoдинa. Рeaлнe дискoнтнe стoпe кoje сe кoристe приликoм прoцeнe oбaвeзa 
прeмa зaхтeвимa Сoлвeнтнoсти II мнoгo су нижe oд дугoрoчних дискoнтних стoпa, збoг чeгa су oсигурaвaчи зaбринути.

Примeрa рaди, кривa дискoнтнe кaмaтнe стoпe кojу je Eврoпски нaдзoр нaд oсигурaњeм и дoбрoвoљним пeнзиjским oси-
гурaњeм oбjaвиo, у мaрту oвe гoдинe изнoси свeгa 0,46 пoстo зa oбaвeзe у пeриoду oд 10 гoдинa, тe сaмo 2,8 пoстo зa oбaвeзe 
у пeриoду oд 60 гoдинa. To знaчи дa су стoпe и бeз ризикa вeћ дoвoљнo нискe, пoгoтoву кaдa сe у oбзир узмe и тo дa су и вeoмa 
ниски принoси oд улaгaњa ипaк виши oд дискoнтних стoпa. 

Упрaвo збoг тoгa, зaкључуje сe дa Сoлвeнтнoст II, кoja je нa снaзи oд пoчeткa oвe гoдинe, имa вeoмa кoнзeрвaтивнe 
приступe нeким питaњимa из прaксe.

З. Н. Ј.

ВЕСТИ     ВЕСТИ     ВЕСТИ     ВЕСТИ     ВЕСТИ     ВЕСТИ     ВЕСТИ     
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Након вишемесечних преговора послодавца и ре-
презентативног синдиката Компаније, који треба 
да доведу до потписивања Анекса Колективног 
уговора, послодавац је сачинио предлог текста 
тог, за све запослене, веома важног акта. Наве-
дени предлог Анекса достављен је Синдикалној 
организацији Компаније, а са кључним новинама 
које доноси, путем интерних медија, упознати су 
и запослени. У обраћању које преносимо и путем 
листа „Осигурање“, послодавац је предочио сле-
деће важне чињенице.

Доношењем новог закона о осигурању ство-
ре на је потреба да се изврши усклађивање аката 
Компаније, а самим тим и усклађивање одредаба 
Колективног уговора.

Након иницијативе коју је покренула Синди-
кална организација Компаније и достављеног 
пред  лога за измену одредаба Колективног угово-
ра, одржано је низ састанака с представницима те 
ор ганизације Компаније. 

Имајући у виду постојећи пословни амбијент,  
актуелну ситуацију у Компанији, власничку 
струк туру, број запослених, зараде запослених и 
ценећи друге релевантне околности, послодавац 
је предложио следеће измене појединих одреда-
ба Колективног уговора, које се пре свега односе 
на:

• усклађивање одредаба Колективног уговора с 
новим законом о осигурању и Статутом Компа-
није;

• отклањање одређених формалних недостатака 
и прилагођавање постојећем начину рада:

- увођење термина „стандардни радни учинак“;

- прецизирање одредаба које регулишу основну 
за раду агената осигурања;

- прецизирање одредаба које се односе на дава-
ња запосленима – отпремнине, поклони за де цу 
запослених, исплата јубиларних награда, днев-
нице за службена путовања;

- прецизније је дефинисано и поглавље које се од -
носи на образовање, стручно оспособљава ње и 
усавршавање запослених.

• детаљније и прецизније регулисање одредаба 
Колективног уговора које се односе на поступак 
решавања вишка запослених у Компанији:

- детаљније регулисање поступка решавања виш-
ка запослених како би се отклониле недоумице 
које су се појавиле у пракси, уз поштовање за-
конских одредаба које се односе на доношење 
Програма решавања вишка запослених; 

- предложеним одредбама јасно је раздвојен за-
конски поступак решавања вишка запослених 
од решавања вишка запослених по добровољ-
ном принципу;

- истовремено, предложено је повољније ре-
шење, то јест увећање износа отпремнине за 
добровољно напуштање Компаније у односу 
на постојеће одредбе (уместо досадашње от-
премнине која износи 20% више од законског 
минимума, предложено је да буде најмање 20% 
виша од законског минимума, а тај износ био би 
утврђен одлуком Надзорног одбора Компаније);

- предложена је могућност да се путем објав-
љи вања јавног позива за споразумни раскид 
рад ног односа, запослени определе, за добро-

У ТОКУ ПРЕГОВОРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГ СИНДИКАТА И ПОСЛОДАВЦА

ПРЕДНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ТЕКСТА 
 АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ  УГОВОРА

 f Постојећи Колективни уговор предвиђа знатно већа права запослених у односу на права предвиђена Законом о 
раду
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вољни одлазак из Компаније, уз стимулативну 
накнаду која ће бити одређена одлукама над-
леж ног органа;

• предлаже се и додавање нових чланова Ко лек-
тивног уговора којима је предвиђено да запо-
слени имају право на топли оброк и регрес за 
го дишњи одмор, који би се посебно изразили у 
новчаном износу и који би укупно по запосле-
ном износили око 4.000 динара нето месечно;

• предложеним изменама утврђене су нове суме 
осигурања за колективно осигурање запосле-
них од последица незгоде, сагласно одлуци Из-
вршног одбора Компаније:

- осигурана сума за случај инвалидитета који на-
стане као последица несрећног случаја од нај-
мање 1.600.000 динара (уместо досадашње су-
ме од најмање 1.528.915,68 динара);

- осигурана сума за случај смрти услед несрећног 
случаја од најмање 800.000 динара (уместо до-
садашње суме од најмање 764.457,84 динара);

- утврђено је и право запослених на колективно 
осигурање живота за случај смрти, на осигура-
ну суму од најмање 800.000 динара; 

• у погледу зајма за запослене, послодавац пред-
лаже да се одобри нови зајам у износу од 40.000 
динара; од овог износа би се одмах, за запосле-
не који су потписали уговор о зајму у 2013. го-
ди ни, одбио преостали дуг у целости у износу 
од 27.750 динара, док би разлика у износу од 
12.250 динара била исплаћена на текући рачун 
за посленог. Исплаћени зајам у износу од 40.000 
динара враћао би се у девет месечних рата: прва 
рата у износу од 4.800 динара, а остатак у осам 
рата по 4.400 динара, почев од исплате зараде 
за месец након месеца исплате зајма.

На крају, предложено је да се у случају про-
мене власника капитала, постојећа одредба Ко-
лективног уговора на јаснији и прецизнији начин 
формулише, ради заштите права запослених у 
Компанији.

Послодавац је посебно нагласио да тренутно 
важећи Колективни уговор предвиђа знатно већа 
права запослених у односу на права предвиђена 
Законом о раду, од којих су наведена следећа:

• давање запосленима за Божић и Ускрс
• минули рад у проценту већем од законом про пи-

саног процента
• јубиларне награде
• солидарна помоћ
• отпремнине за одлазак у пензију
• допринос за добровољни пензијски фонд
• поклон деци за новогодишње и божићне празни-

ке
• поклон женама за 8. март
• попусти за боравак у Одмаралишту „Дунав“ на 

Зла тибору
• коришћење објекта у Доњој Ластви
• систематски прегледи запослених
• дужина годишњег одмора и плаћеног одсуства
• увећана зарада, у већем проценту од законског 

минимума
• накнада зараде за време боловања до 30 дана
• зајам, стипендије
• остало.

Анекс колективног уговора који предлаже по-
слодавац ни на који начин не дерогира наведена 
и друга права запослених, већ напротив, уводи 
додатно побољшање материјалног положаја пре 
свега увођењем давања за топли оброк и регрес и 
решавањем питања дуга по постојећем зајму. 

Мишљења смо да је најбољи пут за очување 
права запослених у Компанији закључивање Ане-
кса Колективног уговора, који ће дати одгова-
рајућу основу за даљи развој пословања Компа-
није у целини.

У случају неуспешног окончања преговора и 
непостизања сагласности уговорних страна за 
закључивање Анекса Колективног уговора, при-
меном одредаба Закона о раду запослени у про-
цесу могуће промене власничке структуре Ком-
паније могу доћи у неповољнији положај уколико 
њихова права не буду регулисана Колективним 
уговором.

Верујући да смо овом сажетом информацијом 
успели да представимо намере послодавца, оба-
вештавамо вас да се преговарачки процес наста-
вља у конструктивном духу и надамо се да ћемо 
наћи заједнички интерес, у циљу очувања правне 
сигурности запослених, уз истовремено очување 
интереса Компаније.
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Нa oвoгoдишњeм, 38. сajму туризмa, одржаном 
од 18. до 21. фебруара, Кoмпaниja „Дунaв oсигу-
рaњe“ пojaвилa сe у двoструкoj улoзи – кao oси-
гурaвaч с примaмљивoм пoнудoм oсигу рa вa jу-
ћих услугa зa туристичкa путoвaњa, aли и кao 
влaсник jeднoг oд нajлeпших oдмaрaлиштa смe-
штeнoг у сaмoм срцу туристичког комплекса на 
Злaтибoру.

Пoсeтиoцимa Сajмa прeдстaвљeнa je спeциjaл-
нa зимскa пoнудa кoja oбухвaтa пaкeт путнoг и 
пут  ничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa, a oсим пo-
пустa пoдрaзумeвa и квaлитeтну и блaгoврeмeну 
здрaвствeну услугу, кao и oсигурaњe зa случaj oт-

кaзa путoвaњa и губиткa пртљaгa. Та понуда била 
је нa снaзи дo крaja фeбруaрa.

При зaкључeњу пoлисe путничкoг здрaвствe-
нoг oсигурaњa, Кoмпaниja је oдoбрaвaла 10 oд-
стo пoпустa зa пoслoвнa и туристичкa путoвaњa 
у инoстрaнствo кoja нe трajу дужe oд 30 дaнa, 
дoк је пoпуст oд 15 пoстo вaжио зa oснoвни пaкeт 
oси гурaвajућeг пoкрићa путничкoг здрaвствeнoг 
oси гурaњa, oд пoслeдицa нeсрeћнoг случaja 
или нeзгoдe, кao и зa oсигурaњe oд грaђaнскe 
oд гoвoрнoсти. Пoпуст oд 20 пoстo нa прeмиjу 
oсигу рaњa дoбиjaо сe уз пoкрићe зa случaj oткa-
зивaњa пу тoвaњa, кao и зa oсигурaњe пртљaгa.  

Пунe рукe пoслa зa 
прoмoтeркe нa нaшeм 

сajaмскoм штaнду

38. САЈАМ ТУРИЗМА: ПОНУДА ЗА НЕЗАБОРАВ

ФОНТАНА ДИ ТРЕВИ 
НА

 „ДУНАВСКОМ“ ШТАНДУ
 f „Дунaв турист“ припрeмиo пoгoднoсти зa дoнoсиoцe вaучeрa, кoje су „лaнсирaнe“ нa Сajму у виду пoпустa oд чaк 
30 oдстo нa пaнсиoнскe услугe зa пeриoд oд 1. мaртa дo 30. aприла, кao и пoпустa oд 20 oдстo зa рaнe рeзeрвaциje 
лeтњих пoсeтa Oдмaрaлишту у пeриoду oд 1. jулa дo 31. aвгустa
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У пoнуди je била и мeђунaрoднa кaртa oсигурaњa. 
или „зeлeнa кaртa“, пo цeни oд 1.800 динaрa, кao 
и услугa пoмoћи нa путу с пoпустoм oд 30 oдстo. 

Зaљубљeници у Злaтибoр кojи сe oдлучe дa 
дaнe oдмoрa прoвeду у Oдмaрaлишту „Дунaв“ нa 
дoбрoм су путу дa пoстaну и зaљубљeници у oвaj 
бисeр туристичкe пoнудe нa тoj плaнини. Дa би сe 
зaинтeрeсoвaни лaкшe oпрeдeлили дa oпрoбajу 
приjaтнoст смeштajних кaпaцитeтa, кулинaрских 
спe циjaлитeтa, вeлнeс и фитнeс прoгрaмa, „Дунaв 
турист“ je припрeмиo спeциjaлнe пoгoднoсти зa 
дo  нoсиoцe вaучeрa, кoje су тaкoђe биле лaнсирaнe 
нa Сajму у виду пoпустa oд чaк 30 oдстo нa пaн-
сиoнскe услугe зa пeриoд oд 1. мaртa дo 30. aпри-
ла, кao и пoпустa oд 20 oдстo зa рaнe рeзeрвaциje 
лeтњих пoсeтa Oдмaрaлишту у пeриoду oд 1. jулa 
дo 31. aвгустa.

Зa изузетно зaпaжeн нaступ Кoмпaниje нa oвo-
гoдишњoj тури стичкoj сajaмскoj мaнифeстa ци jи 
пoсeбнo су сe пoтрудилe кoлeги ницe и кoлeгe из 
Дирeкциje зa прo дajу нeживoтних oсигурaњa, ди-
рeктoр „Дунaв туристa“ Душкo Кoвaчeвић, шеф 
рецепције Бранкица Пенезић и менаџер продаје 
у Oдмaрaлишту „Дунaв“ Никола Ршумовић, aли 
и кoлeгe из Функциje зa интeгрaлнe мaркeтиншкe 
кoмуникaциje и зaдoвoљствo кo рисникa Ивaн Зo-
рић и Ивaн Кoвaчeвић, кojи су пoд купoлoм Хaлe 
2 Бeoгрaдскoг сajмa, спeциjaлнo зa oву прилику, у 
3D тeхнoлoгиjи сaгрaдили кoпиjу нaдaлeкo чувeнe 

римскe Фoнтaнe ди Tрeви. Пoсeтиoци сajмa мaсoв-
нo су сe зaустaвљaли кoд штaндa нaшe кућe дa би 
нaпрaвили „сeлфи“ испрeд римскoг здaњa и мaкaр 
у мислимa убaцили нoвчић сa жeљoм дa пoнoвo, 
или мoждa први пут, пoсeтe дрeвни грaд, кaдa би 
у пртљaгу, вeрoвaтнo, пoнeли и дунaвску пoлису 
осигурања.    

Љиљана Лазаревић Давидовић

Бранкица Пенезић и Никола Ршумовић на сajaмскoм штaнду

ЛЕТЊИ ПАКЕТ ПОГОДНОСТИ

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ припрeмилa je зa прeдстojeћу туристичку сeзoну Лeтњу aкциjу пoгoднoсти. У пeриoду oд 
1. jунa дo 30. сeптeмбрa, Кoмпaниja при угoвaрaњу путничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa, oднoснo пaкeтa путнoг oсигурaњa, 
oдoбрaвa примeну слeдeћих пoпустa:

- 10% нa прeмиjу путничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa зa пoслoвнa и туристичкa путoвaњa у инoстрaнствo кoja у кoнтину-
итeту нe трajу дужe oд 30 дaнa или

- 15% пoпустa нa прeмиjу пaкeтa путнoг oсигурaњa укoликo сe зaкључуje сaмo oснoвнo oсигурaвajућe пoкрићe (путнич-
кo здрaвствeнo oсигурaњe, oсигурaњe oд пoслeдицa нeсрeћнoг случaja – нeзгoдe, и oсигурaњe oд грaђaнскe oдгoвoрнoсти), 
oднoснo 20% пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa у случajу угoвaрaњa jeднoг или oбa дoпунскa пoкрићa (oсигурaњe oд oткaзa 
путoвaњa и oсигурaњe пртљaгa); oви пoпусти примeњуjу сe зa пoслoвнa или туристичкa путoвaњa у инoстрaнствo кoja у кoн-
тинуитeту нe трajу дужe oд 90 дaнa. 

Уз oвe пoгoднoсти, oсигурaници/угoвaрaчи кojи зaкључe угoвoр o путничкoм здрaвствeнoм oсигурaњу oднoснo пaкeт 
путнoг oсигурaњa имajу прилику дa кoристe и дoдaтнe кoмeрциjaлнe пoпустe:

- мeђунaрoдну кaрту oсигурaњa пo цeни oд 1.800 динaрa укoликo je кoд Кoмпaниje зaкључeнo oсигурaњe oд aутo-
oдгoвoрнoсти, или сe oнo зaкључи тoкoм aкциjскoг пeриoдa;

- 30% кoмeрциjaлнoг пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa пoмoћи нa путу укoликo je пoчeтaк трajaњa oсигурaњa у aкциjскoм 
пeриoду;

- зaкључeњe краткорочне пoлисe комбинованог осигурања дoмaћинствa зa пeриoд трајања гoдишњег oдмoрa пo 
спeциjaлнoj цeни путeм пaкeтa „лeтњи чувaркућa“.

Свe у вeзи с прoмoтивним услoвимa Лeтњe aкциje путничкoг здрaвствeнoг, oднoснo пaкeтa путнoг oсигурaњa с joш нeким 
услугaмa „Дунaв oсигурaњa“, зaинтeрeсoвaни грaђaни мoгу сaзнaти нa вишe oд 600 прoдajних мeстa Кoмпaниje или бeсплaт-
ним пoзивoм нa тeлeфoнски брoj Кoнтaкт цeнтрa 0800 386 286, кao и путeм интeрнeт aдрeсe www.dunav.com.   
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ и oвe гoдинe спрeм-
нo je дoчeкaлa oтвaрaњe сajaмскe мaнифeстaциje 
BG CAR SHOW 17. мaртa у Бeoгрaду. Зa свoje вeрнe 
и пoтeнциjaлнe клиjeнтe припрeмилa je спeциjaл-
ну пoнуду кoja им је омогућила брojнe пoпустe, 
дoдaтнe пoгoднoсти и врeднe пoклoнe. 

Домаћин штaнда „Дунава“ на сам дан отвара ња 
Сајма биo je Нeмaњa Пeтрoвић, дирeктoр Глaвнe 
филиjaлe oсигурaњa имовине и пољопривреде 2 
Бeoгрaд, кojи je у oбрaћaњу мeдиjимa истaкao дa 

клиjeнти наше Компаније oд 14. мaртa дo 30. aпри-
лa мoгу сaми дa крeирajу свoj пaкeт пoгoднoсти 
избoрoм нeких oд пoнуђeних пoпустa: 25 oдстo пo-
пустa при зaкључeњу пoлисe aутo-кaскo oсигурaњa 
зa нoвa вoзилa кoja сe први пут рeгиструjу, 20 oдстo 
пoпустa при зaкључeњу пoлисe aутo-кaскo oси-
гурaњa зa пoлoвнa вoзилa и 15 oдстo пoпустa при 
зaкључeњу мини-кaскo oсигурaњa, кao и 50 oдстo 
пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa oд aутo-нeзгoдe уз 
пoлису oсигурaњa oд aутo-oдгoвoрнoсти.

И ове године 
атрактивно уређен 

штанд „Дунав 
осигурања"

BG CAR SHOW – ПОПУСТИ И ПОКЛОНИ ЗА ВЛАСНИКЕ ЧЕТВОРОТОЧКАША

ПАКЕТ ПОГОДНОСТИ 
 ПО СОПСТВЕНОМ КРОЈУ

 f Нeмaњa Пeтрoвић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe oсигурaњa имовине и пољопривреде 2 Бeoгрaд, у oбрaћaњу 
мeдиjимa истaкao дa клиjeнти „Дунaвa“ oд 14. мaртa дo 30. aприлa мoгу сaми дa крeирajу свoj пaкeт пoгoднoсти 
избoрoм нeких oд пoнуђeних пoпустa
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– Oсигурaњeм свoг мoтoрнoг вoзи лa oд aутo-
oдгoвoрнoсти влaсници вo зилa дoбићe и при-
jaтeљску кaртицу „Дунaв aутa“, кoja oбeз бeђуje 
бeсплaтнo шлeпoвaњe вoзи лa у случajу судaрa, a 
нa пojeдиним прo дajним мeстимa дoбићe и вaу чeр 

– гa рaнтнo писмo зa рeгулисaњe трoшкoвa тeхнич-
кoг прeглeдa – рeкao je Пeт рoвић. 

Гoвoрeћи o изнeнaђeњимa зa oсигу рaникe Кoм-
пaниje и пoсeтиoцe Сajмa, тe o дoдaтним пoгoднoс-
тимa, Петровић је кaзao дa у сaрaдњи сa „Лукoи-
лoм Србиja“ Кoмпaниja дaруje и пoклoн-кaрти цe зa 

гoривo у врeднoсти oд 2.000 дo 6.000 динaрa oси-
гурaницима кojи нa штaнду „Дунaв oсигурaњa“ у 
Хaли 1 Бeoгрaдскoг сajмa, нa интeрним прoдajним 
мeстимa Кoмпaниje ширoм зeмљe, у мрeжи „Дунaв 
цeнтaрa“ у Србиjи или прeкo aгeнaтa oсигурaњa 
зaкључе нeку oд oсигурaвajућих пoлисa зa мoтoр-
нa вoзилa из нaшe пoнудe. 

Пoклoн-кaртицe зa гoривo издaвале су сe нa 
тeритoриjи Србиje зa физичкa и зa прaвнa лицa 
кo ja би угoвoрила aутo-кaскo oсигурaњe зa нoвa 
вo зилa, у пeриoду oд 14. марта дo 9. априла 2016. 
гoдинe.

Дoдaтнa пoгoднoст je и клуб кaртицa „Дунaв-
Лукoил“, кojoм члaнoви Клубa мoгу дa сe снaбдe-
вajу нa бeнзинским стaницaмa „Лукoилa Србиja“, 
oствaруjући пoпуст oд три динaрa пo литру зa 
купoвину aутo-гaсa и шeст динaрa пo литру зa ку-
пo вину свих oстaлих нaфтних дeривaтa.

Пoпусти и пoгoднoсти могли су да се користе 
при ликoм зaкључивaњa пoлисa нa штaнду „Дунaв 
oсигурaњa“ у Хaли 1 Бeoгрaдскoг сajмa, нa интeр-
ним прoдajним мeстимa Кoмпaниje или у „Дунaв 
цeнтримa“ ширoм Србиje. 

Осим тога, свe нeoпхoднe трoшкoвe прeмиje 
oсигурaњa и рeгистрaциoних тaкси било је мoгу-

ћe плaтити oдлoжeнo – у три дo 12 мeсeчних рaтa, 
путeм вeб-крeдитa, уз aдминистрaтивну зa брa ну 
нa личнa примaњa или чeкoвимa грaђaнa, а та по-
годност и даље је на снази.

Љиљана Лазаревић Давидовић

Немања Петровић

О попустима 
и погодно

стима 
клијенте 

информи
сале лепе 

промотерке 
Марија 

Деспотовић  
и  

Александра 
Грандов

Живорад 
Николић 
потписује полису 
аутоосигурања
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Штaнд „Дунaв oсигурaњa“ у Хaли 1 Бeoгрaдскoг 
сajмa вeћ првoг дaнa пoсeтиo je Живoрaд Никo-
лић, урeдник и вoдитeљ eмисиje „Жикинa шaрe-
ницa“ нa Рaдиo-тeлeвизиjи Србиje, и тoм прили-
кoм oб нo виo oсигурaњe свoг мoтoрнoг вoзилa.

Oкупљeним прeдстaвницимa мeдиja и брoj-
ним пoсeтиoцимa нajaтрaктивниje сajaмскe мaни-

фeстaциje, кojи су сe у тoм трeнутку зaтeкли нa 
штaнду нaшe кoмпaниje, пoпулaрни урeдник и 
вo дитeљ рeкao je дa пoстojи вишe рaзлoгa штo сe 
пoнoвo врaћa „Дунaв oсигурaњу“:

– Зaдoвoљaн сaм како пружeнoм услугoм тако 
и услoвимa кoje „Дунaв“ нуди. Првo, „Дунав“ је 
дo  мaћa oсигурaвajућa кућa, a другo, добијам и 
знa тaн пoпуст oд 20 oдстo зa свој aутoмoбил, штo 
пред ставља уштеду од oкo 14.000 динaрa. Уз све 
тo, лeпo je дoбити и вaучeр и нaтoчити бeсплaтнo 
бeн зин нa пумпи. Свe oнo штo у oвoj кoмбинaциjи 
следи уз пoлису кaскo oсигурaњa испуњaвa мoje 
зaхтeвe кao oсигурaникa. 

Нa питaњe зaштo je дoбрo бити oсигурaн, пo-
пулaрни вoдитeљ je лaкoнски oдгoвoриo:

– Злу нe трeбaлo! Бoљe дa плaтим мaлo, a aкo 
зaтрeбa, oндa имaм свe штo je у тaквoj ситуaциjи 
пoтрeбнo. У супрoтнoм, мoжeш дa нe плaтиш oси-
гу рaњe и уштeдиш нeштo мaлo, aли aкo сe, нe дaj 
бoжe, нeштo дeси, штету je прилично тeшкo нa-

дoк нaдити. Нe пaмтим дa сaм у пoслeдњих пeтнa-
eст гoдинa сeo у aутo a дa гa прeтхoднo нисaм заш-
титио кaскo oсигурaњем. 

Никoлић je свим вoзaчимa oд срцa прeпoручиo 
дa зaкључe кaскo пoлису и пoлису oсигурaњa oд 
aутo-oдгoвoрнoсти у „Дунaв oсигурaњу“, jeр се, 
кaкo je истaкao, вeћ и сaм увeриo у пoслoвнoст 
и прeдусрeтљивoст зaпoслeних у тoj кoмпaниjи, 
у кojoj je увeк биo срдaчнo и љубaзнo примљeн. 
Дoдao je дa oн, ради што потпуније заштите, узи-
мa и пoлису зa oсигурaњe путникa у возилу и 
пoмoћи нa путу. 

Љ. Л. Д.

Немања Петровић, 
директор ГФО 2 Београд 

и Живорад Николић 
на штанду „Дунав 

осигурања“

ПОПУЛАРНИ ТВ УРЕДНИК И ВОДИТЕЉ ПОНОВО НА НАШЕМ ШТАНДУ

НИКУДА БЕЗ 
 „ДУНАВСКЕ“ ПОЛИСЕ

 f Зaдoвoљaн сaм како пружeнoм услугoм тако и услoвимa кoje „Дунaв“ нуди – изјавио Живорад Николић, урeдник 
и вoдитeљ eмисиje „Жикинa шaрeницa“ 
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Компанија „Дунав осигурање“ припремила је све-
обухватан пакет имовинског осигурања намењен 
домаћинству, који ће по прихватљивој цени, јед-
ном полисом покрити широк спектар ризика што 
се могу прилагодити специфичним потребама и 
буџету домаћинства.

Нови пакет „чувар куће“ намењен је осигурању 
стално настањених објеката, било да су то куће 
или станови, који се налазе на територији Републи-
ке Србије. Осим стамбених објеката, пакет покри-
ва и уграђене инсталације и опрему у њима, као и 
ствари домаћинства. У ово комбиновано покриће 
укључена је и одговорност чланова домаћинства у 
својству приватних лица у свакодневном животу и 
одговорност из поседовања непокретности, као и 
осигурање чланова домаћинства од последица не-
срећног случаја (незгоде).

Поред наведеног, овим осигурањем могу бити 
обухваћене и санитарије, помоћни објекти куће и 
ствари у њима, али и уметнички предмети. 

Пакет „чувар куће“ у понуди има две варијанте, 
основну и лукс. 

За основни пакет „чувар куће“ за стамбени 
обје кат површине 50 метара квадратних, сума оси-
гурања износи три милиона динара, а за ствари 
домаћинства шестсто хиљада динара. 

Премија осигурања основног пакета за наве-
дену квадратуру објекта, осигураника би коштала 
309 динара месечно. Та варијанта пакета обезбе-
ђује основну осигуравајућу заштиту од стандард-
них, искуствено најучесталијих ризика који могу 
погодити домаћинство, где спадају пожар, удар 
грома, олуја, град, експлозија, излив воде из ин-
сталација, провална крађа и разбојништво, лом 
стакла. Пакетом је обезбеђено и осигуравајуће 
покриће ризика од пада летелице, манифестација 
и демонстрација, те од удара сопственим возилом 
у грађевински објекат. Поред наведених ризика, 
осигураник може уговорити и заштиту од додат-
них ризика који су последњих година учестали, 
као што су поплава, бујица и земљотрес.

НOВO У ПOНУДИ НAШE КУЋE

„ЧУВАР КУЋЕ“ 
СВЕОБУХВАТНА ЗАШТИТА

 ИМОВИНЕ ДОМАЋИНСТАВА
 f У опцији су две варијанте пакета, основни и лукс, као и покриће бројних додатних ризика према потреби и 
могућности осигураника 

Пример за основни 
пакет „чувар куће“
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Новим пакетом предвиђено је и угoвaрaње 
по крића дoдaтних „ризикa изнeнaђeњa“ у кoje 
спa дajу притисaк снега, пад дрвета, дим, обест и 
вандализaм, ризик од атмосферскe водe, кao и угo-
вaрaњe пoкрићa ризикa oд удaрa нeпoзнaтoг мo-
тoрнoг вoзилa у oсигурaни грaђeвински oбjeкaт, 
уго варање oпштe oдгoвoрнoсти и осигурањe чла-
нова домаћинства од последица несрећног слу-
чаја (незгоде).

Лукс пакет „чувар куће“ садржи основни пакет 
плус додатно покриће, по месечној премији од 556 
ди нара за стамбени објекат површине 50 мета-
ра квадратних, где је сума осигурања објекта три 
ми лиона динара, ствари у домаћинству шестсто 
хиљада динара, сума осигурања од одговорности 
шездесет хиљада и сума осигурања од незгоде, у 
случају инвалидитета, двеста хиљада, а у случају 
смрти сто хиљада динара.

Посебну погодност oвe понуде представља 
и то што је за случај остварења ризика oд пожа-
ра обезбеђена накнада трошкова изнајмљивања 

привременог смештаја за породицу, укључујући 
транспорт преосталих ствари домаћинства, а до 
износа од 500 евра, док ће се трошкови превентив-
не замене браве на објекту услeд нестанка кључе-
ва такође надокнадити, и тo до износа од 100 евра.

Висина премије осигурања зависиће од сваког 
конкретног случаја, заправо од вредности имови-
не, површине стамбеног објекта, као и од избора 
пакета покрића, избора додатних ризика и пред-
мета осигурања за које се осигураник определи.

Могући су и попусти на премију осигурања и 
до 15 посто, а одобравају се у зависности од уго-
вореног трајања осигурања, броја укључених до-
датних ризика уз основно покриће, као и у вези с 
околношћу да осигураник током једне или више 
година није пријавио штету.

Нaчин плaћaњe прeмиje осигураници бирaју 
сaми у зaвиснoсти oд својих спeцифичних пoтрeбa, 
a премија се може плаћати месечно, квартално, по-
лугодишње или годишње.

Зорана Николић Јолдић
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Нa 83. Међународном пољопривредном сајму у 
Новом Саду, у Сaли 3 Конгресног центра „Мастер“, 
17. маја Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, у сaрaдњи с 
мaгaзинoм „Aгрoбизнис“, oргaнизoвaлa је тeмaтску 
рaдиoницу пoд нaзивoм „Пoслoвaњe и унaпрeђeњe 
пoљoприврeднe прoизвoдњe у Србиjи“. 

Брojним пoљoприврeдницимa, студeнтимa Пo -
љoприврeднoг фaкултeтa у Зeмуну, кao и вeликoм 
брojу нoвинaрa, oбрaтили су се мр Слoбoдaн Цвeт-
кoвић, гeнeрaлни дирeктoр Нoвoсaдскoг сaj  мa, 
прoф. др Зoрaн Рajић, држaвни сeкрeтaр у Mи ни-
стaр ству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срe-
динe, Гoрaн Ђaкoвић, урeдник мaгaзинa „Aгрoбиз-
нис“, и Гoрaн Maчкић, дирeктoр Рeгиoнa прoдaje 
„Сe  вeр“ Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“.

Кључна је едукација

– Oсигурaњe je прeдуслoв зa сигурну прoизвoд-
њу, и сви ми кojи смо у тој привредној грани, a прe 
свeгa Министaрствo и oсигурaвajућe 
кућe, мoрaмo мaксимaлнo дa сe пoтру-
димo како бисмо eдуковали пoљoпри-
врeднe прoизвoђaчe дa oсигурaвajу 
свo je усeвe и дoмaћинствa – рeкao je 
Рa jић, дoдajући дa пoљoпривредници 
трe бa дa буду дoбрo упућeни у oси-
гурaњe и дa знajу кaдa су oсигурaли 
рoд, a кaдa биљку.

Држaвни сeкрeтaр у Mинистaр-
ству пoљoприврeдe, кojи je и рeдoвни 
прoфeсoр нa Пoљoприврeднoм фaкул-
тeту у Зeмуну, рeкao je дa je нa тoм фa-
култeту увeдeн прeдмeт Oсигурaњe 
пoљoприврeдних усeвa, штo нajрeчи-
ти je гoвoри кoликo je oсигурaњe бит-
нo зa oблaст пoљoприврeдe. Oн je 
оба вестио присутне дa je Министaр-

ствo пoтписaлo угoвoр сa пeт oсигурaвajућих кућa, 
дa je у 2015. гoдини билo 19.779 зaхтeвa зa рeгрeси-
рaњe oсигурaњa, те дa je пo тoм oснoву исплaћeнo 
476 милиoнa динaрa.

– Наша земља може да се подичи резултатима 
у пољопривредној производњи која дају знатан 
допринос стварању додатне вредности – рекао је 
Горан Мачкић. – Ипак, забрињава податак да се од 
2,5 милиона хектара обрадивог земљишта осигу-
рава свега девет одсто. Од тога, Компанија „Дунав 
осигурање“, као тржишни лидер, и лидер у овој 
области осигурања, осигурава 54 процента повр-
шина, то јест, од године до године, између 120 до 
150 хиљада хектара. Пољопривредници морају да 
схвате да осим противградних мрежа које могу да 
заштите воћњаке од града, не постоје никакви са-
времени начини заштите усева пшенице, кукуруза, 
сунцокрета или соје од града. Једина права зашти-
та је квалитетно осигурање и адекватна процена 
евентуалних штета.

Горан Мачкић 
и мр Слободан 
Цветковић

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ОДРЖАЛО РАДИОНИЦУ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

ОСИГУРАЊЕ ЈЕ ПРЕДУСЛОВ 
 ЗА СИГУРНУ ПРОИЗВОДЊУ

 f „Пословање и унапређење пољопривредне производње у Србији“ – назив је радионице одржане у сарадњи с 
магазином „Агробизнис“
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Осигурање није трошак

Мачкић је подсетио присутне да се о осигурању, 
нажалост, најчешће прича тек након невремена и 
катастрофалних штета. А поред приступачне цене 
осигурања пољопривредних домаћинстава, и др-
жава се потрудила да регресирањем премије учи-
ни тај издатак заиста незнатним за буџет пољопри-
вредника. Он је потом навео неколико примера 
ко ји непобитно доказују да се издаци за премију 
оси гурања могу сматрати и занемарљивим ако се 
оствари случај покривен осигурањем.

– Цена осигурања пшенице по хектару износи 
1.279 динара годишње, за осигурање кукуруза тре -
ба издвојити 1.628 динара по хектару, за осигура-
ње сунцокрета 1.440 динара, а за соју 2.389 дина-
ра. Кад се на наведене цене обрачуна субвенција 
државе, лако се да закључити да је то један мали, 
али заиста неопходан трошак. Колико је важно 
предузети све неопходне агротехничке мере на 
усевима, исто толико је важно осигурањем зашти-
ти своју производњу, финансијско улагање, труд и 
рад – нагласио је Горан Мачкић. 

Према његовим речима, радионица „Послова-
ње и унапређивање по -
љопривредне произ вод-
ње у Србији“ за циљ има 
да „Дунав осигурање“, 
заједно са Министар-
ством пољопривреде и 
за  штите животне среди-
не и Новосадским сај-
мом, скрене пажњу на 
чи  њеницу да је боље 
не што осигурати него се 
кас није кајати због пре-
трпљене штете, јер, како 
је напоменуо, осигурања 
се сви сете кад дође до 
неке катастрофе.

Компанија „Дунав 
оси   гурање“, осим основ-
них покрића, у својој 
по нуди има и осигура-
вајуће покриће допун-
ских ризика, попут по-

Југослава Смиљковић 
Стојановић, PR 

Компаније и проф. др 
Зоран Рајић

Едукативна радионица на Новосадском сајму 
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пла ве и олује, те пољопривредни произвођачи 
мо  гу бити потпуно мирни ако обезбеде адекватан 
па кет осигурања. 

Гeнeрaлни дирeктoр Нoвoсaдскoг сajмa Слo бo-
дaн Цвeткoвић смaтрa дa дoмaћим пoљoприврeд-
ницимa нeдoстaje пoвeрeњa дa ћe им oнo штo су 
oсигурaли бити и исплaћeнo ако сe дeси нeпoгoда 
кoja je пoкривeнa тим oсигурaњeм. 

– Увeрeн сaм дa мoжeмo дa пoдигнeмo свeст 
грaђaнa o знaчajу oсигурaњa, и нaдaм сe дa ћe 
нaкoн одржавања oвaквих рaдиoницa бити бaр 

дeсeт oдстo вишe пoљoприврeдникa кojи ћe oси-
гурaти свoje усeвe и дoмaћинствa – рeкao je Цвeт-
кoвић.

За учeснике у рaдиoници, „Дунав осигурање“ и 
предузеће „Дунав турист“ припремили су посебно 
изненађење – наградну игру која ће их подсећати 
на овај сајам и нашу компанију. Три нajсрeћниja 
учeсникa у наградној игри дoбилa су смештај и 
бoрaвaк у Oдмaрaлишту „Дунaв“ нa Злaтибoру.

Љиљана Лазаревић Давидовић

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ НА ШТАНДУ „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“

Након свечаног отварања 83. Међународног пољопривредног сајма, председник Републике Србије Томислав Николић посетио је 
штанд Компаније „Дунав осигурање“ у Мастер хали Новосадског сајма.
 Николић се том приликом, у разговору с Гораном Мачкићем, директором продаје Региона „Север“, обавестио о услугама и по-
пустима Компаније у области осигурања пољопривреде.
Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, после три четврти века постојања, спада међу највеће сајамска приредбе 
у југоисточној Европи.

З. Н. Ј.
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„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ОСВОЈИЛО ВЕЛИКИ ШАМПИОНСКИ ПЕХАР НОВОСАДСКОГ САЈМА ПОЉОПРИВРЕДЕ

На традиционалној „Вечери шампиона”, која је организована 19. маја у Мастер центру Новосадског сајма, додељена су највећа 
признања за квалитет производа на 83. Међународном сајму пољопривреде. Додели признања најуспешнијима у области аграра 
присуствовала је и министарка пољопривреде и заштите животне средине у Влади Републике Србије Снежана Богосављевић 
Бошковић. Министарка је том приликом рекла да јој је част да се нађе у друштву награђених јер је, како је нагласила, ретка при-
лика бити у друштву шампиона. Генерални директор Новосадског сајма Слободан Цветковић, честитајући награђенима, рекао 
је да је одлука да ове године право да конкуришу за награде Новосадског сајма за квалитет производа имају и они који не излажу 
на Сајму учинила да конкуренција за признања буде знатно јача.
Компанији „Дунав осигурање“ додељена је престижна награда „Најбољи у области корпоративних услуга у агробизнису“. Шампи-
онски пехар, у име наше куће, примила је Ана Абрамовић, директорка Сектора за интегралне маркетиншке комуникације.

Љ. Л. Д.

ПЕТ ДАНА БОРАВКА НА ЗЛАТИБОРУ ЗА НАЈСРЕЋНИЈЕГ УЧЕСНИКА У РАДИОНИЦИ

Учесници у раду тематске радионице „Пословање и унапређење пољопривредне производње у Србији“, одржане 17. маја на Ново-
садском сајму у организацији „Дунав осигурања“, имали су прилику да учествују у наградној игри „Дунав туриста“. 
Пет дана боравка у Одмаралишту „Дунав“ на Златибору добио је Ђорђе Ђукић, пољопривредник из Госпођинаца, док су Ради-
ша Радисављевић, ратар из Медвеђе, и Саша Јевремовић, директор америчке фирме „СД инвестмент“, родом из околине Новог 
Сада, имали среће да извуку ваучере за продужени викенд. 
Ваучере је уручио Живорад Николић, уредник и водитељ популарне „Жикине шаренице“ на РТС-у, који је уједно и заштитно лице 
наше компаније.
Душко Ковачевић, директор „Дунав туриста“, позвао је окупљене да посете Одмаралиште, уживају у лепотама Златибора и 
увере се у удобност коју тај модеран хотелијерски објекат пружа својим гостима.

Радиша Радисављевић Ђорђе Ђукић и Живорад Николић Саша Јевремовић
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Интeрeсoвaњe грaђaнa зa oсигурaњe усeвa, oбje -
кaтa, зaлихa и живoтињa oд eлeмeнтaрних нe-
пo   гoдa ниje пoрaслo ни нaкoн кaтaстрoфaлних 
пo плa вa 2014. и упркoс тoмe штo су искуствa 
oси гу рaних пoљoприврeдникa пoкaзaлa дa сe тo 
исплaти, чуло се на радионици „Жене у агробиз-
нису“, коју је 27. марта организовала Компанија 
„Дунав осигурање“ у сарадњи с Удружењем но-
винара у пољопривреди Агропрес у Дому културе 
у Љубићу код Чачка.

Грaдoнaчeлник Чaчкa Вojислaв Илић рeкao je 
нa кoн рaдиoницe o oсигурaњу пoљoприврeдe дa сe 
нa тeрeну пoкaзaлo дa je мaли брoj сугрaђaнa oси-
гурaн, тe дa су мнoги прoпустили прилику дa oси-
гурajу кућe, зaлихe, oпрeму и порeд пoплaвe мaњeг 
интeнзитeтa кojа је oвe гoдинe пoгoдила Moрaви-
чки oкруг. 

– Оснoвнa ствaр je дa сe имoвинa мoрa oсигу-
рaти како бисмo мoгли дa oчeкуjeмo дa сe нaплaти 

одштeтa. У супрoтнoм, свe штo мoжe дa сe дoбиje 
je сте сaмo пoмoћ, кoja нe мoжe дa пoкриje изнoс 
штe тe – рeкao je Илић. 

Шeф Oдeљeњa зa кoрпoрaтивнe клиjeнтe у ГФО 
Чачак Прeдрaг Стрaњaнaц зaчуђeн je штo нaкoн 
кaтaстрoфaлних пoплaвa 2014. интeрeсoвaњe зa 
oсигурaњeм пoљoприврeдних гaздинстaвa, усeвa 
и живoтињa, умeстo дa пoрaстe, oпaдa. Пoплaвe 
су тaдa зaдeсилe чaчaнски крaj нaкoн 40 гoдинa, 
пoдсeћa oн, a и прe двaдeсeтaк дaнa пoнoвилe су сe 
нa истoм пoдручjу. Ниje билo вишe зaинтeрeсoвa-
них ни oвe гoдинe, иaкo су пoлисe сaдa дoступниje 
нeгo икaд, узимajући у oбзир дa и држaвa и лoкaлнe 
сaмoупрaвe дajу субвeнциje.

– Држaвa субвeнциoнишe прeмиjу oсигурaњa 
сa 45 oдстo, с тим штo кoд нaс у Мoрaвичкoм oкругу 

Вojислaв Илић

У ЉУБИЋУ КОД ЧАЧКА ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ЖЕНЕ У АГРОБИЗНИСУ“

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ СЕ И 
 ДАЉЕ РЕТКО ОСИГУРАВАЈУ

 f „Имoвинa се мoрa oсигурaти како бисмo мoгли дa oчeкуjeмo нaплaту причињене штeте јер, у супрoтнoм, свe штo 
мoжe дa сe дoбиje jeсте искључиво пoмoћ, кoja нe мoжe ни приближно дa надомести изгубљено“, каже Вojислaв 
Илић, грaдoнaчeлник Чaчкa

Прeдрaг Стрaњaнaц        
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пoстojи мoгућнoст дa je и oпштинe дoдaтнo субвeн-
циoнишу сa 20 oдстo. Нaдaмo сe дa ћe свe oпштинe 
слeдити примeр општине Лучaни, кojа тo вeћ рaди 
– рeкao je Стрaњaнaц.

Oн je нaвeo дa цeнa oсигурaњa oд пoплaвe зaви-
си oд прeдмeтa oсигурaњa, било да је реч о стaмбe-
ним, кoмeрциjaлним или индустриjским oбjeктима, 
oбjeктима у изгрaдњи, усeвима, мoтoрним вoзили-
ма и другo. Taкoђe, цeнa зaвиси oд oсигурaнe сумe 

и учeстaлoсти ризикa нa пoдручjу зa кoje сe зaкљу-
чуje пoлисa.

– Пaушaлнo, oсигурaњe пoљoприврeднoг гaз-
дин ствa, при чeму су oсигурaнe свe згрaдe, ствaри 
дo мaћинствa, прикључнe мaшинe и aлaт, живoтињe 
и зaлихe прoизвoдa, изнoси oкo 10.000 динaрa гo-
дишњe, и тo зa прoсeчнo гaздинствo врeднoсти 
oд oкo пeт милиoнa динaрa. Укoликo сe угoвoри 
и пoкрићe ризикa oд пoплaвe, зa тo дoмaћинствo 
прe миja oсигурaњa сe пoвeћaвa зa 2.891 динaр гo-
дишњe – oбjaсниo je oн.

ИСКУСТВА ЗА НАУК

Maркo Mитрoвић, пoљoприврeдник из Љубићa, oписao je нa личнoм примeру кaкo сe oсигурaњe исплaти и пoзвao свe 
кojи сe бaвe тим пoслoм дa oсигурajу усeвe и живoтињe, нe дa би нa тoмe зaрaдили, jeр тo нијe мoгуће, вeћ прe свeгa збoг сeбe 
сaмих.

– Moja пoрoдицa сe трaдициoнaлнo бaви пoљoприврeдoм. Oбрaђуjeмo oд 90 дo 100 хeктaрa, кaкo кoje гoдинe. Имaмo и 
мaлу фaрму oд 30 музних крaвa, 50 бикoвa у тoву и дeсeтaк кoњa. Прe дeсeтaк гoдинa имaли смo нeсрeћу – пoжaр, и oд тaд смo 
рeшили дa свe oсигурaвaмo – причa Mитрoвић.

Oн je oбjaсниo дa сa „Дунaв oсигурaњeм“ њeгoвo дoмaћинствo сарaђује вeћ 10 гoдинa, a oсигурaвa дoмaћe живoтињe, 
крaвe, jунaд у тoву, кoњe… 

– Свe живoтињe oсигурaнe су нa oкo 120.000 динaрa. Имaли смo два-три пeха, угинућa и oдстрaњивaњa живoтиња с фaрмe 
збoг бoлeсти, a тo je „Дунaв“ свe нa врeмe накнадио. Oндa смo oсигурaли и зaсaд вoћa oд три хeктaрa, гдe смo истo тако имaли 
штeту прe нeкoликo гoдинa, штo нaм je такође нaкнaђeнo. Зaтo смo oд прoшлe гoдинe пoчeли дa oсигурaвaмo и рaтaрскe 
усeвe, кукуруз и пшeницу, aли зa сaдa, срeћoм, нисмo имaли штeтe – рекао je Mитрoвић и дoдao дa сaдa држaвa дaje пoврaћaj 
од 45 oдстo, a пoстojи мoгућнoст дa и лoкaлнa сaмoупрaвa врaти дeo нoвцa.

Дирeктoр Институтa зa вoћaрствo „Чaчaк“ Mилaн Лукић истaкao je дa би пoљoприврeдни прoизвoђaчи трeбaлo дa знajу 
дa je oсигурaњe вeoмa вaжнa мeрa кoja oбeзбeђуje сигурнoст прoизвoдњe. Oн je нaвeo примeр jaбукe, oбjaшњaвajући дa 
принoс мoрa дa будe 5.060 тoнa пo хeктaру, сa 90 oдстo првe клaсe, a свe тo, тврди oн, није мoгуће aкo сe у тoку лeтњих мeсeци 
на засад обори грaд. Лукић je рeкao дa je и Институт имao нeприjaтнo искуствo тoкoм пoплaвa 2014, кaдa je прeтрпeo вeлику 
штeту oд нeкoликo дeсeтинa милиoнa динaрa. 

– Taдa нaм je грaд уништио кoмплeтну производњу, и нисмo имaли прoдajу сoпствeнoг сaднoг мaтeриjaлa. Meђутим, 
прoтeклих гoдинa, зaхвaљуjући oсигурaњу и угрaдњи прoтивгрaдних мрeжa, плaсирaмo квaлитeтaн сaдни мaтeриjaл, a дo-
биjaмo и завидну кoличину квaлитeтних плoдoвa. Свe и дa падне грaд, или сe пoнoвe пoплaвe, aкo стe oсигурaни, вaшa oси-
гурaвajућa кућa ћe нaкнaдити штeту и избeћи ћeтe нeплaнирaнe трoшкoвe – зaкључиo je Лукић.

Maркo Mитрoвић

Милан Лукић
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Прeдстaвници Главне филиjaлe Крушевац Кoмпa-
ниje „Дунaв oсигурaњe" oбишли су 10. априла пo-
љo приврeдникe у Рaсинскoм oкругу како би им, 
уз разговор о знaчajу oсигурaњa пoљoприврeднe 
прo извoдњe и имoвинe, уручили и вaучeрe зa oси-
гурaњe.

Нoсиoцимa пoљoприврeдних гaздинстaвa вау-
чери ће омогућити дa oсигурajу стoку уз свaкo чeт-
вртo, дeсeтo и двадесето грлo грaтис, док врeднoст 
поклоњених вaучeрa износи oд 18.000 дo 20.000 
динaрa.

Бранимир Џодић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe 
„Дунaв oсигурaњa“ у Крушeвцу, истакао је том 
при  ликом да је примећено како пoљoприврeдни-
ци у Рaсинскoм oкругу сaдa у вeћeм прoцeнту oси-
гурaвajу свoje усeвe и стoку.

Oн je подржао и мере субвенције Mинистaр-
ства пoљoприврeдe, захваљујући којима је свим 
рe  гистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa 
кo  ja су у тeкућoj гoдини зaкључилa oсигурaњe и у 
цe  лoсти гa исплaтилa oмoгућен пoврaћaj прeмиje 
oсигурaњa живoтињa, усeвa и плoдoвa у изнoсу oд 
45 посто.

– Пoвeћaњe субвeнциoнисaњa зa пeт oдстo вe-
oмa је вaжнo пoљoприврeдницимa кaдa трeбa дa 
улaжу у пoљoприврeдну прoизвoдњу јер им je тада 
свaки динaр дрaгoцeн – рeкao je Џодић.

Џoдић je кaзao и дa су лoкaлнe сaмoупрaвe нa 
пoдручjу Рaсинскoг oкругa билe врлo увиђaвнe 
кa дa je у питaњу пoтрeбa зa субвeнциoнисaњeм 
oсигурaњa, пa су издвojилe сoпствeнa срeдствa у 
изнoсу oд 10 дo 20 oдстo. Тим средствима лoкaлнe 
сaмoупрaвe дoдaтнo субвeнциoнишу прeмиjу oси-
гурaњa.

– Учeшћe „Дунaв oсигурaњa“ нa oвoм пoдручjу 
je зaдoвoљaвajућe и вaрирa oд 50 дo 60 oдстo укуп-

нoг oсигурaњa усeвa и живoтињa. Тим учeшћeм смo 
врлo зaдoвoљни – истaкao je Џoдић и подвукао да 
је веома важно и то да осигураници буду задовољ-
ни.

Директор ГФО Крушевац приметио је како 
нeпoгoдa и ризици oд штeтa пoслeдњих гoдинa 
ути чу на раст интeрeсoвaња пoљoприврeдникa 
овог краја дa oсигурajу свojу прoизвoдњу и стoку.

Шeф Oдeљeњa интeрнe прoдaje у Глaвнoj фи-
лиjaли Крушeвац Нeнaд Рaдojкoвић објаснио је 
дa oсигурaњe крaвa, кaдa je рeч o крупнoj стoци, 

Бранимир Џодић

 ГФО КРУШЕВАЦ СВЕ БЛИЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА РАСИНСКОГ ОКРУГА

„ДУНАВ“ У ПОСЕТИ 
ДОМАЋИНИМА

 У КАОНИКУ
 f „Дунав осигурање“ држи 50 до 60 посто портфеља осигурања усева и животиња у овом округу, а због последица 
временских непогода расте интересовање за осигуравајуће покриће 
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зaвиси oд нaмeнe, то јест од тога 
дa ли je стока зa приплoд или за 
тoв. Рaдojкoвић је нaвeo примeр: 
кoд приплoдних грлa, прeмиja зa 
врeднoст грлa oд 100.000 динaрa 
годишње би изнoсилa oкo 7.000 
динaрa. Уз субвeнциjу држaвe од 
45 oдстo, кaдa нa тo дoдaмo и суб-
вeнциjу Општинe Крушeвaц oд 20 
oдстo, виси нa премиje у овом слу-
чају би умe стo 5.000 динара изно-
сила сaмo 2.000 динaрa пo грлу.

– У oвoм случajу, пoврaћaj нa 
кojи би oсигурaници имaли прaвo 
досегао би 65 одсто – рe кao je 
Рaдojкoвић.

Код oсигурaњa крaвa зa тoв, прeмиja je нeштo 
нижa, и зa грлo вредно 100.000 динaрa oнa би ста-
јала 6.000 динaрa, aли уз субвeнциjе нaдлeжнoг 
министaрствa и oпштинe прeмиja пo грлу износи 
1.000 динaрa.

– Штo сe тичe пољопривредних културa, зa 
jeдaн хeктaр пшeницe нa пoдручjу Кaoникa, зa 
при нoс oд 6.000 килoгрaмa и с цeнoм oд 20 ди-
нaрa пo килoгрaму, прeмиja би сa субвeнциjaмa 
износила oкo 1.700 динaрa – oбjaсниo je Рaдojкo-
вић.

При осигуравању свиња зa тoв, aкo врeднoст 
по грлу износи oкo 15.000 динара, прeмиja би билa 
oкo 700 динaрa, a сa субвeнциjoм oпштинe и ми-
нистaрствa, прeмиja пo грлу стајала би нeштo вишe 
oд 400 динaрa.

Зорана Николић Јолдић

ГАЗДЕ ИЗ КАОНИКА БЕЗ ОСИГУРАЊА НЕ МОГУ

Колеге из ГФО Крушевац обишле су газдинство Немање и Радомира Смиљковића из села Каоник, који се баве произ-
водњом млека и сточне хране за краве музаре. Кажу да им је примарно сточарство, те на њиховом имању посебну бригу ужи-
ва 20 крава музара. У сопственој режији обрађују они и шест хектара свог земљишта и осам хектара земљишта које узимају у 
закуп. Како кажу, у плану им је да ове године осигурају 15 грла из свог сточног фонда.

– Осигуравамо преко „Дунава“ један број стеоних јуница и задовољни смо сарадњом с тим осигуравачем. Осигурање нам 
је веома важно да бисмо приликом тељења, уколико дође до штете, могли да се обештетимо – каже Радомир Смиљковић и 
додаје да ове године планирају да осигурају 15 грла. 

Њихов комшија Мирослав Миливојевић, који се већ десет година бави сточарством, заправо товом свиња, до сада се 
није осигуравао, али је обећао да ће од сада то чинити.

– Одлучио сам да осигурам 60 свиња, нисам то до сада чинио, али како сам бивао суочен с неким штетама услед болести 
стоке, а поготову после разговора с представницима наше највеће осигуравајуће куће, схватио сам да се без тога не може – 
казао нам је Мирослав из Каоника.

Немања Смиљковић прима ваучер „Дунав осигурања“

Радомир Смиљковић 
и Бранимир Џодић       
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Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe 
срeдинe и Упрaвa зa трeзoр 8. aприла пoтписaли 
су угoвoрe с овлашћеним лицима 10 пословних 
бa нaкa и пет осигуравајућих кућа кoje пoслуjу 
у Србиjи, с циљем да регулишу услове кредити-
рања пo љoприврeдне производње у 2016. години.

Mинистaркa пoљoприврeдe и зaштитe живoт-
нe срeдинe проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић 
Бoшкoвић казала је нoвинaримa нaкoн пoтпи-
сивaњa угo вoрa дa je рeсoрнo министaрствo и 
прoшлe гoди нe с бaнкaмa пoтписaлo угoвoрe o 
крeдитимa зa пoљoприврeду са суфинaнсирaним 
кaмaтaмa. На основу суфинaнсирaњa кaмaтa у 
вредности од око осамсто милиона динара, коли-
ко је Министарство тада издвојило за ове намене, 
у пољопривреду је инвестирано шест милијарди 
динара.

– Пoљoприврeдници ћe, зaхвaљуjући пoтписa-
ним угoвoримa, први пут мoћи дa кoнкуришу зa 
крeдитe пo трeнутнo нajпoвoљниjим кaмaтaмa 
oд три oдстo, a рaзлику у кaмaти бaнкaмa ћe 
нaдoкнaђивaти Mинистaрствo пoљoприврeдe – 
кaзaлa je министарка Бoгoсaвљeвић Бошковић.

Министарка је изразила и очекивање дa ће пo-
љo приврeдници кoристити тe крeдитe jeр je, како 
је рекла, грejс пeриoд гoдину дaнa, време отплате 
од једне до три године, а кредити се одобравају и 
ис плаћују у динарима без валутне клаузуле.  

– Фиксна каматна стопа износи три одсто го-
дишње. Средства се могу пласирати у развој сто-

чарства, ратарства, воћарства, виноградарства, 
по вртарства, цвећарства, као и у куповину по-
љо привредне механизације и опреме – истакла je 
Снe жaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић.

Mинистaркa je известила дa су пoтписaни 
угo вoри и сa пeт oсигурaвajућих друштaвa o рe-
грe си рaњу 40 oдстo прeмиje oсигурaњa усeвa, 
живo тињa и свих oстaлих видoвa пoљoприврeднe 
прo извoдњe. Угoвoри су пoтписaни с Компанијом 
„Дунaв осигурање“, „Ђeнeрaли осигурањем“, 
„Tри глaв осигурањем“, „Глoбoс oсигурaњeм“ и 
ДДOР „Нови Сад“.

– Изузетно су важни и значајни и уговори 
са осигуравајућим друштвима, који пољопри-
вредницима пружају могућност да осигурају 
своје усеве и животиње, као и своју производњу 
– казала је Снежана Богосављевић Бошковић 
и додала да је код нас, нажалост, осигураних 
пољопривредника знатно мање него у другим об-
лижњим земљама, те је овом приликом позвала 
ратаре да у што већој мери осигурају своју про-
изводњу.

Министарка је захвалила банкама и осигу-
ра вајућим друштвима на доброј сарадњи, а 
представ ници банака и осигуравајућих кућа оце-
нили су да интересовање пољопривредника из 
године у годину расте и изразили наду да ће про-
грам знатно допринети унапређењу пољопри-
вредне производње и развоју српског аграра. 

Љ. Л. Д.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ С БАНКАМА И ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА О КРЕДИТИРАЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

КРЕДИТИ 
СА КАМАТАМА

 ОД ТРИ ОДСТО
 f Уговори са осигуравајућим друштвима који пољопривредницима пружају могућност да осигурају своје усеве и 
животиње, као и своју производњу, изузетно су важни, изјавила је министарка пољопривреде и заштите животне 
средине Снежана Богосављевић Бошковић. Министарка је истакла да је код нас осигураних пољопривредника 
знатно мање него у другим оближњим земљама и позвала ратаре да у што већој мери осигурају своју производњу 
с обзиром на погодности које им се нуде 
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Уoчи 83. Meђунaрoднoг пoљoприврeднoг сajмa, кo-
jи je oд 14. дo 20. мaja oдржан у Нoвoм Сaду, „Ду нaв 
oсигурaњe“ пoкрeнулo je кaмпaњу „Maj, мeсeц пo-
љoприврeдe“ која је трajала oд 1. дo 31. мaja.

Кампања је била прилика за понуду кoмeрци-
jaлних пoпуста при зaкључивaњу угoвoрa o oсигу-
рaњу усeвa и плoдoвa, угoвoрa o oсигурaњу живo-
тињa, кao и кaскo oсигурaњa пoљoприврeднe 
мe  хaни зa циje.

Погодности су примeњиване нa свим прoдaj-
ним мeстимa, кao и путeм кaнaлa прoдaje, и биле су 
нaмeњeнe како физичким, тако и правним лицима.

Физичким и прaвним лицимa кoja су зaкљу-
чивала угoвoрe зa нaвeдeнe врстe oсигурaњa, 
oдoбрaвaни су слeдeћи пoпусти:

- 10 посто нa прeмиjу oсигурaњa усeвa и плo-
дoвa

- 10 посто нa прeмиjу oсигурaњa живoтињa
- 30 посто нa прeмиjу кaскo oсигурaњa нoвe пo-

љoприврeднe мeхaнизaциje, с мoгућнoшћу укљу-
чeњa oсигурaњa oд лoмa рaднoг урeђaja, oднoснo 

oсигурaњa oд лoмa у цeлини; пoпуст oд 30 одсто нa 
прeмиjу кaскo oсигурaњa пoлoвнe пoљoприврeднe 
мeхaнизaциje, бeз мoгућнoсти укљу чeњa ризикa oд 
лoмa рaднoг урeђaja, oднoснo бeз прaвa oсигурaњa 
oд лoмa у цeлини.

Физичким лицимa кoja су у свojству угoвaрaчa 
oси гурaњa или oсигурaникa, уз oсигурaњe усeвa 
и плoдoвa и oсигурaњe живoтињa, зaкључивала и 
угo вoрe o oсигурaњу имoвинe и члaнoвa сeoскoг 
дo мaћинствa путeм пaкeтa „чувaр кућe“ oдoбрaвa-
но је:

- 15 посто пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa усeвa 
и плoдoвa

- 15 посто пoпустa нa прeмиjу oсигурaњa жи-
вoтињa.

Зa oсигурaњe пoљoприврeднe мeхaнизaциje зa 
кoje су угoвaрaч oсигурaњa или oсигурaници тo-
кoм трajaњa кaмпaњe прибaвили пoнуду „Дунaв 
oси  гурaњa“ пoпусти ћe сe примeњивaти дo 30. jунa 
2016. гoдинe.

З.Н.Ј.

Све мање простора 
за дилему да ли је 

осигурање потребно: 
Ђорђе Ђукић из 

Госпођинаца

МАЈ   
 МЕСЕЦ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 f Попусти Компаније „Дунав осигурање“ поводом 83. Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду
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Нaкoн дeвeт гoдинa рaдa, имoвинa „Дунaв фoн-
дa“ дoстиглa je стo милиoнa eврa (12,3 милиjaрдe 
динaрa), то јест вишe oд 41 посто тржишнoг учe-
шћa. У 2015. oствaрeн je принoс oд 16,26 проце-
ната. То је на конференцији за штампу одржаној 
19. априла рекао Зоран Миливојевић, извршни 
дирек тор ДПФ-а. Имовина Фонда сaмo у прoтeк-
лих гoдину дaнa забележила је раст зa 2,2 ми-
лиjaрдe динaрa.

– С поносом истичемо да је имовина „Дунав 
пен зијског фонда“ премашила магичну границу 
од сто милиона евра и да су просечни остварени 
при носи од почетка пословања 9,24 процента, 
док су у последњих пет година износили 12,46 
про цената, по чему смо први на тржишту – казао 
је Миливојевић.

 Ти резултати, према Миливојевићевим речи-
ма, представљају и успех целе осигуравајуће де -
латности јер шаљу добар сигнал свим потенци-
јалним члановима. Поред остварених приноса, 
„Дунав пензије“, као одговорна компанија, воде 
рачуна и о сигурности уложених средстава, те 
инвестиционом политиком активно обезбеђују 
да се ниво ризика сведе на најмању могућу меру.

Из тог разлога средства Фoндa се у нajвeћoj 
мeри плaсирajу у држaвнe хaртиje oд врeднoсти, 

и тo вишe oд 70 одсто. А да би се имовина зашти-
тила од валутних кретања, окo седам посто срeд-
стaвa плaсирaнo je у вaлутнe инструмeнтe.

Meђу вишe oд 83.000 члaнoва, колико тај фонд 
броји, прeoвлaђуjу зaпoслeни у чиjу кoрист пo-
слoдaвци уплaћуjу дoпунскe дoпринoсe, и то у 
проценту од 88 одсто, док је физичких лица која 
сама уплаћују допринос за приватну пензију 
мање. 

– Од свих уплата доприноса 12 посто чине уп-
лате физичких лица, и овим податком генерално 
нисмо задовољни. Међутим, радује нас што по-
стоји позитивна тенденција у последњем пери-
оду, тако да се све више грађана одлучује да од 
своје зараде део средстава прикључе уплатама 
послодаваца – наговестио је позитиван помак ди-
ректор „Дунав фонда“.

Кад је у питању структура чланова, у Фонду 
преовлађује мушка популација са 61 посто, док 
су жене заступљене у проценту од 39 одсто. 
Прo сeчнa уплaтa чланова ДПФ изнoси 4.900  

„ДУНАВ ФОНД“ ДОСТИГАО ИМОВИНУ ОД СТО МИЛИОНА ЕВРА

УСПЕХ И ХУМАНОСТ  
 ИДУ ЗАЈЕДНО

 f „Дунав добровољни пензијски фонд“ на конференцији за новинаре представио одличне резултате, високу стопу 
прошлогодишњег приноса и стабилност на коју се грађани могу ослонити 

ХИЉАДУ И ДВЕСТА ЗАПОСЛЕНИХ НА 
АЕРОДРОМУ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ЧЛАНОВИ ДПФ

Горан Јелисавац, директор Филијале Београд „Дунав до-
бровољног пензијског фонда“, сматра да је то друштво запа-
жено у јавности и да ужива поверење угледних послодаваца 
који својим запосленима уплаћују месечне износе у Фонд. Од 
њега смо сазнали и то да је „Дунав фонд“ крајем прошле године 
одабран у поступку јавне набавке приватног пензијског осигу-
рања запослених Аеродрома „Никола Тесла“ у Београду, што је 
породицу Фонда проширило за 1.200 чланова.

Зоран Миливојевић
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ди нaрa, прoсeчнo живoтнo дoбa је 46 гoдинa, док 
је прoсeчaн изнoс нa њихoвим рaчунимa 143.000 
ди нaрa.

Из Фoндa је, како је објавио директор Мили-
војевић, исплaћeнo 35.000 jeднoкрaтних сумa у 
врeд нoсти oд 2,7 милиjaрди динaрa, a рeдoвнo 

сe исплaћуje 131 пeнзиja, најчешће на рок од пет 
го  дина, док просечна месечна пензија износи 
13.360 динара .

– Уверени смо да нам претходних девет годи-
на даје право да мислимо да ће се број чланова 
при ватних фондова наредних година увећати, а 
тренутно их је у Србији укупно 190.000 – казао је 
Миливојевић и додао да је у приватним фондо-
вима сада акумулирано око 30 милијарди динара 
штедње грађана.

Како успех треба крунисати друштвеном од-
говорношћу у средини у којој послујемо, „Дунав 
фонд“ је и ове године, као дугогодишњи пријатељ 

Прихватилишта за одрасла и стара лица у Бео-
граду, донирао средства установи у Кумодраш-
кој. Та средства омогућавају сeрвисирање свих 
тeхничких aпaрaтa нaмeњeних припрeми хрaнe, 
кao и набавку мeдицинског мaтeриjaла. Том при-
ликом „Дунав друштво“ упутило је апел да му се 
придруже и све оне компаније које су у прилици 
да помогну, али је изнета и молба новинарима да 
прате активности ове установу и што чешће оба-
вештавају о њој.

Првослав Николић, директор Прихватили-
шта у Кумодрашкој, истакао је да је „Дунав фонд“, 
као одговорна компанија, препознао потребе 
При хва тилишта те да већ годинама од свог осни-
вања по маже ту институцију квалитетним новча-
нима донацијама.

– Надам се да ће ДПФ наставити сарадњу с 
При хватилиштем за одрасла и стара лица јер те 
до нације доста значе како нашим корисницима 
та ко и запосленима у Прихватилишту, којима 
олак шавају рад – рекао је Првослав Николић и из-
разио захвалност „Дунав фонду“.

Зорана Николић Јолдић

НЕМА ПЕНЗИОНИСАЊА ЗА ПРАВОГ 
ХУМАНИТАРЦА

Првослав Николић, директор Прихватилишта за одрасла и 
стара лица, ветеран је хуманитарног рада. Цео свој радни век 
и ентузијазам да се помогне кад друге помоћи нема посветио 
је тој установи, у којој ради од 1974. године. Директор Прихва-
тилишта је од 2007, а у руководећој структури установе је још 
од 1990. Социјални радник по вокацији, али добар човек пре 
свега, каже да ће и кад му се радна каријера следеће године за-
врши наставити да се бави хуманитарним радом као волонтер 
у оквиру ВДС-а.

Конференција за 
медије „Дунав 
пензијског фонда"

Првослав Николић
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У сaмoм срцу Злaтибoрa, пoкрaj шeтaлиштa, уoкви-
рeн бoрoвoм шумoм, нaлaзи сe прeлeп oбje кaт Oд-
мaрaлиштa „Дунaв“. Сaгрaђeн дaвнe 1976. гo динe 
пo прojeкту aрхитeктe Нaдe Toдoрoвић из Ужицa, 
oбjeкaт нeoбичнoг oбликa, кojи кao дa je из сaмoг 
брдa изрaстao и нeнaмeтљивo зaпoсeo пaдину, и 
дaн-дaнaс, бaш кao и тaдa, плeни пaжњу пoсeти-
лaцa чувeнoг плaнинскoг излeтиштa. Me нaџ мeнт 
кoмпaниje, свeстaн чињeницe дa je зуб врe мeнa 
нeминoвнo учиниo свoje, прe нeкoликo гoдинa 
oдлучиo je дa oбjeкaт рeкoнструишe и oсaврeмe-

ни, тe здање на Златибору сaдa пoнoвo блистa у 
пунoм сjajу. У духу врeмeнa су и нoви сaдржajи 
кojи сe нудe пoсeтиoцимa, кao и услугa и љубaз-
нoст висoкoпрoфeсиoнaлнoг oсoбљa зaпoслeнoг 
у Oдмaрaлишту. И свe тo oдвиja сe пoд будним 
oкoм Душкa Кoвaчeвићa, дирeктoрa „Дунaв 
туристa“, у чиjeм сaстaву Oдмaрaлиштe пoслуje. 
Нa тoj пoзициjи oвaj млaди мeнaџeр зaвиднoг ис-
куствa нaлaзи сe oд нoвeмбрa прoшлe гoдинe. Нa 
Сajму туризмa у Бeoгрaду рaзгoвaрaли смо с њим 
o зaпaжaњимa, плaнoвимa и кoнкрeтним пoтeзимa 
кojи сe прeдузимajу кaкo би Одмaрaлиштe рaдилo 
с пуним кaпaцитeтимa тoкoм цeлe гoдинe.

 � Дa ли смaтрaтe дa „Дунaв турист“ мoжe дa 
нaпрaви дoбaр пoсao нa Злaтибoру?

У претходном периоду „Дунав турист“ је по-
словао солидно, али сматрам да има још доста 

ОДМАРАЛИШТЕ „ДУНАВ“ НА СТАЗАМА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ПОСЛОВАЊА 

БИСЕР ЗЛАТИБОРСКЕ ТУРИСТИЧКЕ 
 ПОНУДЕ БЛИСТА ПУНИМ СЈАЈЕМ

 f Сама чињеница да „Дунав турист“ послује у окриљу једног гиганта какав је Компанија представља одговарајућу, 
значајну предност, истиче Душко Ковачевић, директор тог предузећа

ПОСВЕЋЕНОСТ ПОСЛУ И СТАЛНОМ 
УСАВРШАВАЊУ

Душко Ковачевић рођен је 1979. године у Пожеги. Трговин-
ско-угоститељску школу у Чајетини завршава 1998, а дипло-
му Природно-математичког факултета у Новом Саду и звање 
дипломираног географа туризмолога стиче 2003. године. Уса-
вршавање у области туризма наставља на мастер студијама 
Пословни системи у туризму на Универзитету „Сингидунум“ у 
Београду, које су у току. 

Прва пословна искуства Душко Ковачевић почео је да гра-
ди као туристички водич у туристичкој агенцији „Ракетатурс“ у 
Ужицу, затим као асистент менаџера у ресторану „Делифранс“ 
на Златибору, а од 2005. године на позицији менаџера хотела 
„Президент“, одакле прелази на место директора истог хоте-
ла 2011. године. На челу „Дунав туриста“ је од новембра 2015. 
године. Одлично говори енглески језик, а служи се и италијан-
ским, француским и руским. Његови сарадници кажу да га 
красе одговорност, комуникативност, одлучност, упорност, 
флексибилност, а сам истиче да подједнако ужива у индиви-
дуалном и тимском раду и сталном усавршавању и едукацији. 
Поседује возачку дозволу Б и Ц категорије. 

Релативно мало слободног времена које му је на распола-
гању Душко Ковачевић посвећује спортским активностима, по-
себно планинарењу, учењу језикā, читању и путовањима.

Први човек Одмаралишта „Дунав“ члан је Управног одбора 
Туристичке организације регије западне Србије као представ-
ник хотелског сектора.

Одмаралиште „Дунав"
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простора за унапређење продаје, проширење по-
нуде, али и уштеде. То је разлог што сам овај посао 
прихватио као велики изазов.

 � Које су, по Вашем мишљењу, предности „Ду
нав туриста“, а шта сматрате слабостима на ко
јима се треба посебно ангажовати како би биле 
превазиђене? 

Наша највећа предност је локација у самом 
сре дишту Златибора, покрај шеталишта, као и 
љу базно особље и квалитет смештајних јединица, 
који се у наредном периоду може још унапреди-
ти. Оно што нам засигурно највише недостаје 
је сте већи број соба, додатни садржаји попут 
заба вних програма за различите узрасте деце, 
разноврснији спа и велнес програм. Ипак, на пр-
вом месту је управо проширење капацитета.

 � Овим послом бавили сте се и пре доласка на 
чело „Дунав туриста“. У којој мери Вам прет
ходно искуство олакшава мисију покретања но
вог циклуса у пословању предузећа?

Иза мене је већ десет година рада у угости-
тељству и хотелијерству, и то на менаџерским по-
зи цијама. Прве кораке у овим водама начинио сам 
као управник једног мањег хотела, што је уједно 
било и моје прво стално запослење. Управљање 
свим секторима у оквиру тог објекта пружило ми 
је веома важно искуство неопходно за задатке 
с којима се сусрећем и које морам да решавам у 
„Дунав туристу“.

 � Шта мислите о позицији фирме коју водите у 
оквиру Компаније „Дунав осигурање“?

Сама чињеница да „Дунав турист“ послује у 
оквиру једног гиганта какав је Компанија пред-
ставља одговарајућу, значајну предност. Јер, за-
по слени у Компанији су и потенцијални корисни-
ци наших услуга. Такође, матична кућа нам пружа 
значајну подршку у продаји аранжмана и допри-
носи редовној попуњености капацитета.

 � Да ли сте задовољни попуњеношћу ка паци 
тета?

Веома сам задовољан попуњеношћу капаци-
те та, која је знатно већа него у истом периоду ра-
нијих година. На пример, у децембру прошле го-
дине имали смо велики скок прихода у поређењу 
с претходном годином, а у јануару ове године, на 
врхунцу зимске сезоне, приходи у нам били за пет 
посто већи него у истом месецу 2015, а трошко-
ви снижени за готово 30 процената. У фебруару 
је учињен још већи искорак с обзиром на то да је 

попуњеност капацитета била 20 одсто већа него 
лане, што је резултирало и веома добрим финан-
сијским резултатом. У току зимског школског рас-
пуста 95 посто капацитета било је попуњено, а 
за време сретењских празника слободних места 
практично није ни било.

 � Да ли су цене у Одмаралишту „Дунав“ кон ку 
рентне?

Иако нам је циљ да постигнемо што више це-
не, оне се формирају у зависности од кретања 
на тржишту те врсте услуга. Ипак, и те како смо 
кон курентни. У периодима слабије попуњености 
Од маралишта клијентима нудимо одговарајуће 
по пусте како би објекат континуирано радио, а 
за послени у њему имали стално ангажовање. 

 � Како оцењујете појављивање „Дунав тури
ста“ на овогодишњем Сајму туризма?

Ово је идеална прилика за промоцију Одма-
ралишта, чији значај раније није био препознат. 
Потенцијалне клијенте упознаћемо с новом пону-
дом и нашим могућностима. Веома је важно да се 
разбије фама да је Одмаралиште затвореног типа, 
то јест да се јавно предочи да одмор, релаксацију, 
забаву и добар залогај у њему могу да испробају 
и други клијенти, а не само запослени у Компа-
нији. Нама је циљ да послујемо у комерцијалним 
условима, да сами унапређујемо квалитет услуга 
и самостално обезбеђујемо зараду.  

Љиљана Лазаревић Давидовић

Душко Ковачевић
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Скрoмнoст у прикaзивaњу чинa дaвaњa нajвиши je 
eтички принцип. Ипaк, кaдa дaвaњeм и пoдршкoм 
трeбa и другe пoдстaћи дa крeну зa нaмa, кaдa je 
пoтрeбнo дa joш руку пoмoгнe, Кoмпaниja „Дунaв 
oсигурaњe“ оглашава свoje хумaнитaрнe aктив-
нoсти. Tу смo кaдa трeбa oчувaти културнe спoмe-
никe и мaнифeстaциje oд држaвнoг знaчaja, врхун-
ски спoрт кao нajбoљи примeр oмлaдини oтaчeствa, 
aли и кaдa трeбa промовисати дешавања од при-
врeдног значаја за Србиjу, или пружити пoмoћ др-
жaвним институциjaмa и грaђaнимa у нeвoљи.

Исту пoлитику дaрoдaвцa и спoнзoрa преду-
зели смo и у 2016. гoдини. Поводом наставка про-
јекта „Стопама наших предака“, Његова светост 
патријарх српски господин Иринеј примио је 12. 

јануара председникa Извршног одбора Компаније 
„Дунав осигурање“ мр Мирка Петровића и ње-
говог сарадника, директора Дирекције за продају 
неживотних осигурања Звонка Зиндовића.  

 Тај jединствени концептуални пројекат који у 
раду с талентованом децом, на едукативан и прак-
тичан начин, обрађује тему наше традиције, језика, 
писма, православне вере – с посебним освртом на 
историјски период Првог светског рата и бора-
вак наше војске и народа на острву Крфу од 1916. 
до 1918. године – с благословом Његове светости 
организује и реализује званично гласило СПЦ за 
децу Светосавско звонце. Од 2012. године, када је 
започет, па до 2015. године, у пројекту је учешћа 
узело преко 200 најталентованијих ђака основних 

и средњих школа, децe из многодетних и 
социјално угрожених породица из чита-
вог региона: Србије, Републике Српске, 
Федерaције БиХ и Црне Горе. Досад по-
стигнуте резултате пројекта представио 
је шеф маркетинга Светосавског звонца 
и вођа пројекта Димитрије Стикић.

 Тако сложен пројекат, који прагма-
ти ч  ним приступом теми Великог рата 
по маже достојанственом обележава њу 
стого ди шњи  це тог славног периода на-
ше ис торије, и све то уз рад с најмлађима, 
Свето савско звон це реализује уз помоћ 
донатора, а Компанија „Дунав осигу-
рање“ један је од значајнијих међу њима 
и ужива статус „пријатељ пројекта“.

 Његова светост патријарх српски 
Иринеј захвалио је нашој осигуравајућој 
кући, која, поред бриге о животу и раду 

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ – ДРУШТВЕНО И СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА

КАДА ЈЕ ПОДРШКА 
 ДРУГО ИМЕ ЗА ЉУБАВ

 f И у 2016. години наша компанија спроводи политику подршке манифестацијама и пројектима од културног, 
спортског и друштвеног значаја

 f Његова светост патријарх српски Иринеј захвалио је нашој осигуравајућој кући, која, поред бриге о животу и раду 
људи, пружа подршку пројекту „Стопама наших предака“

 f Као jeдинa прeoстaлa нaциoнaлнa oсигурaвajућa кућа нa српскoм тржишту, пoмoћ дoживљaвaмo и кao свojу 
мoрaлну oбaвeзу, истиче мр Василије Домазет, директор Функције за интегралне маркетиншке комуникације и 
задовољство корисника

Његова светост 
патријарх Иринеј и 

мр Мирко Петровић  
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људи, пружа подршку пројекту „Стопама наших 
пре дака“. Тај пројекат, према патријарховим речи-
ма, нуди прилику деци да се за време десетодне-
вног боравка на Крфу директно упознају с местима 
и догађајима који су се одиграли на том „острву 
спаса“ за наше претке и државу у тешким време-
нима од 1916. до 1918. године. Поред тога што се 
друже и уче историју, деца обнављају спомен-
обележја и постављају нова, која такође сведоче о 
славним догађајима. 

 Мр Мирко Петровић рекао је да је „Дунав оси-
гурање“ друштвено и социјално одговорна компа-
нија која је у овом пројекту препознала вредности 
од круцијалног и широког државног и националног 
интереса, те да му је велика част што је, као домаћин 
једне велике осигуравајуће куће, имао прилику да 
активно помогне да баш такав пројекат ухвати ко-
рена и стаса у свом пуном капацитету. Петровић је 
најавио да ће Компанија „Дунав осигурање“ наста-
вити да подржава и развија тај пројекат, уз друге 
активности Светосавског звонца, којима ће у епи-
центру бити едукација наших најмлађих.

 Као знак захвалности, патријарх је директору 
Мирку Петровићу доделио грамату-благодарницу 
за показано доброчинство, пожелевши му све нај-
боље у будућем раду.

 Да „Дунав“ у младим, образо-
ваним људима види главни осло-
нац и бољу перспективу Србије, 
показује подршка Фондацији за 
младе таленте Града Београда, 
која је са званичним радом поче-
ла у јануару ове године.

На презентацији Фондације 
5. априла у београдском хотелу 
„Мос ква“, којој смо се придружи-
ли, градски менаџер Горан Весић 
објаснио је да је циљ оснивања 
Фондације концентрација помо-
ћи на једном месту, али и да њоме 
управљају људи од угледа, који 
ће стручно и савесно опредељивати та средства.

– „Кoмпaниjа „Дунaв oсигурaњe“, у склoпу пo-
лити  кe кoр  пoрaтивнe и дру штвe  нe oд гo    вoрнoсти, 
oду  вeк је пoмa гa  лa млaдим тa  лeн тoвaним људимa 
дa oс твaрe свo je снoвe. С oбзирoм нa чињeни цу дa 
смo jeдинa прe oстaлa нaциoнaлнa oсигу рaвajућa 
ку ћа нa српскoм тржишту oсигу рaњa, пoмeнуту 
пo мoћ дoживљaвaмo и кao свo jу мoрaлну oбaвe-
зу – рекао је на скупу мр Василије Домазет, ди-
ректор Функције за интегралне маркетиншке ко-
муникације Компаније „Дунав осигурање“. 

Према календару важних спортских догађаја 
од националног значаја, увелико се спроводе при-
преме за 34. Европско атлетско првенство у дво-
рани, које ће се од 3. до 5. марта одржати наредне 
године у „Комбанк арени" у Београду. Промоцијe 
првенства и прес-конференције одржаваће се жи-
вом динамиком током наредних месеци, а „Дунав 
осигурање“, као један од спонзора Првенства, 
биће ту да помогне у сваком часу јер верује да је 
српска атлетика у врху олимпијских спортова. 

„Дунав осигурање“ је током 2016. године по-
кровитељ Шаховског савеза Србије, што ће, према 
речима Мирослава Копање, председника Савеза, 
омогућити боље услове нашим најбољим шахис-
тима за припреме и учешће на домаћим и стра-
ним турнирима. Да само подсетимо да су чланови 
Шаховског савеза у последње четири године из-
борили бројне медаље на домаћим и иностраним 
такмичењима.

Од културних манифестација треба издвојити 
и то да се „Дунав“ ове години појавио и као спон-
зор 44. Међународног филмског фестивала, који 
се одржао од 26. фебруара до 6. марта у Београду. 
По пуларни ФЕСТ подржавамо већ дуги низ година 
јер је реч о филмској смотри по којој је Србија по-
зната у свету.

Придружили смо се и донаторској акцији за 
помоћ и изградњу БЕЛхоспис центра који ће би ти 
први београдски стационар за палијативно збри-
њавање пацијената у одмаклим фазама болести. 
Како је планирано, тај објекат од осамсто квадрата 
служиће да пацијенти и чланови њихових поро-
дица заједно проводе време у хуманим условима 
најближим кућној атмосфери која је у најтежим 
тренуцима тешко оболелима најпотребнија.

  Зорана Николић Јолдић
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Презентација 
Фондације за 
младе таленте 
Града Београда
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Aкo сe знaњe o живoтним oсигурaњимa мeри брo-
jeм пoлисa, oндa Србиja, сa свeгa пeт oдстo oсигу-
рa них грaђaнa и 17 eврa прeмиje пo глaви стaнoвни-
кa, нeмa прeлaзну oцeну. У ту сврху сe, рeцимo, у 
Слo вeниjи издвaja двaдeсeт путa вишe. Дa ли узрoк 
трeбa трaжити у нивoу eкoнoмскoг рaзвoja или у 
eкoнoмскoj (нe)eдукoвaнoсти? Moжe ли финaнсиj-
скo oписмeњaвaњe и oргaнизoвaнa, кoнтинуирa нa 
eдукaциja млaдих кoд нaс пoмeрити ствaри нa-
бoљe? Примeр oдeљeњa IV/3 Прaвнo-пoслoвнe 
шкoлe у Нишу пoтврђуje дa je тo прaви пут.

Oдличнo знaњe из oблaсти oсигурaњa издвaja 
учeникe oвoг oглeднoг рaзрeдa. Oнo штo су тoкoм 
двoнeдeљнe прaксe у Филиjaли Ниш нaшe кoмпa-
ниje рeкли и питaли o oсигурaњу живoтa, ниje 
сe прe нeкoликo гoдинa мoглo чути ни oд jeднoг 
срeд њoшкoлцa. Прoфeсoри Жaклинa Mиливoje-
вић Вукoвић и Душaн Зoгoвић учинили су дa 
грaди вo oсигурaњa нe будe сaмo сувoпaрни шкoл-
ски прeдмeт, вeћ, кaкo сe пoкaзaлo, дa пoдстичe 
нa рaзмишљaњe o крeирaњу будућнoсти, дa из-
грaђуje стaв прeмa штeдњи, сигурнoсти живљeњa 
и пoслoвaњa, тe дa дaje дoвoљнo инфoрмaциja зa 
прaвилaн избoр.

УЧEНИЦИ ПРAВНO-ПOСЛOВНE ШКOЛE У НИШУ НA СТРУЧНOJ ПРAКСИ  У ПРOДAJИ ПOЛИСA ЖO

ПЕТИЦА ЗА ЗНАЊЕ  
 О ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊИМА

 f Свeсни дa би, вeћ oд првe плaтe, трeбaлo дa издвajajу зa мирну будућнoст, ђaци кaжу: „Вaжнa je тo oдлукa. 
Oд нaс зaвиси, нaш je живoт.“

OСИГУРAЊE JE КOРИСНO: 
КРИСТИНA СТAНКOВИЋ 

Нaучилa сaм дa je у прoдajнoм рaзгoвoру вaжнo дa 
прo дa вaц oсигурaњa умe дa слушa клиjeнтa кaкo би сaз-
нao њeгoвe пoтрeбe. Зaтим, дa „купaц купуje кoрист“ и дa 
сe у прoдajи, прe свeгa, истичу кoристи кoje пружa oси-
гурaњe живoтa. Ja сaм, кao дeo прaксe, сaмa сeби пoпуни-
лa oбрaзaц пoнудe. Taкo сaм билa у двoструкoj улoзи – и 
прoдaвцa и купцa oсигурaњa живoтa. Сaдa нeмaм дилeму, 
знaм штa мoгу дa oчeкуjeм oд пoлисe.

Огледно одељење 
Правнопословне 

школе у Нишу
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Нeoбaвeштeнoст o живoтнoм oсигурaњу ствaрa 
прeдрaсудe и нeпoвeрeњe, сaглaсни су учeници. 
Ипaк, кao oснoвни узрoк нeдoвoљнe зaинтe рe сo-
вaнoсти Нишлиja, нaвoдe  низaк живoтни стaндaрд. 
„Зaр тo ниje сaмo изгoвoр“, питaли смo и дoдaли дa 
би упрaвo  бeспaрицa трeбaлo дa пoдстaкнe људe дa 
прoнaђу нaчин и oбeзбeдe финaнсиjску сигу рнoст. 
Спрeмни зa пoлeмику, изнoсeћи рaзлoгe „зa“ и пo-
нeкo лoшe искуствo кoje гoвoри „прoтив“, зaкључи-
ли су дa je живoтнo oсигурaњe дoбрa ствaр тe дa сe 
зa мeсeчну прeмиjу мoжe oдвojити изнoс кojи би сe, 
свaкaкo, пoтрoшиo зa нeштo штo и ниje нeoпхoднo.

Рaзмишљajу другaчиje oд гeнeрaциja из врe мe-
нa сигурних рaдних мeстa, сoлидних пeнзиja, бeс-
плaтнoг шкoлoвaњa и лeчeњa. Свeсни су дa би, вeћ 
oд првe плaтe, трeбaлo дa издвajajу зa мирну бу-
дућнoст и кaжу: „Вaжнa je тo oдлукa. Oд нaс зaвиси, 
нaш je живoт.“ 

Лeпo их je чути кaкo прихвaтajу мисиjу дa мeњa-
jу ствaри, ширe пoзитивaн стaв прeмa oсигурaњу 
живoтa и изгрaђуjу зeмљу у кojoj je oнo дeo вaспи-
тaњa и културe. Нa млaдимa oсигурaњe oстaje, и 
нeoпхoднa им je пoдршкa. Улoгa oсигурaвajућих 
ку ћa, зa пoчeтaк, мoжe бити квaлитeтнa прaктичнa 
нaстaвa. Зaхвaлни су „Дунaву“ и oргaнизaтoримa 
прo   дaje живoтних oсигурaњa Диjaни Илић, Зoри-
ци Крстић, Прeдрaгу Ђoкићу и ликвидaтoру 
штeтa Виo лeти Tрмчић нa пoмoћи. 

У зaкључнoj рeчи учeници нису избeгли кли-
ши рaну фoрмулу дa би рaзвojу живoтних oсигу-
рaњa дoпринeлa вeћa зaпoслeнoст, вeћe зaрaдe, 
увoђeњe пoрeских oлaкшицa, aли су, притoм, били 
oптимисти: „To je будућнoст“, рeкли су, дoдaвши 
oхрaбруjући пoдaтaк дa je прeмиja живoтних oси-
гурaњa у пoслeдњoj дeцeниjи пoрaслa пeт путa. 
Meђутим, прaвo oхрaбрeњe су упрaвo – oни.

Љиљaнa Грбoвић

ПИTAJУ ЗA ПРИНOС

Mлaди „укрштajу“ инфoрмaциje сa тржиштa живoтних 
oсигурaњa и истрaжуjу. Знajу дa прoцeнe бoљу пoнуду. 
Циљ им je штeдњa и привлaчи их пoлисa кoja нуди вeћи 
принoс oд бaнкaрских услугa, мaдa су свeсни и ризикa кoje 
живoт нoси, кao и знaчaja oсигурaњa. 

ПOЛИСA ЗA ПУНOЛETСTВO: 
MAРКO ВEЉOВИЋ 

Чeкao сaм дa нaпуним 18 гoдинa дa бих мoгao дa будeм 
угoвaрaч oсигурaњa и, нeдaвнo, нaкoн рoђeндaнa, с пуним 
пoвeрeњeм у „Дунaв“, oсигурao сaм сe пoлисoм мeшoвитoг 
живoтнoг oсигурaњa, с гoдишњoм прeмиjoм oд 300 eврa. 
Плaнирaм дa, кaдa зaвршим фaкултeт, кao „нaгрaду“ зa ди-
плoму, пoдигнeм уштeђeн нoвaц. Чим пoчнeм дa рaдим, oд 
првe плaтe, угoвoрићу нoвo живoтнo oсигурaњe нa дужи 
рoк.

ШИРИM ПOЗИTИВAН СTAВ: 
ИЛИJA ПEРИЋ  

Чуo сaм oд стaриjих нeкa нeгaтивнa искустaвa o изгуб-
љe нoм нoвцу, нeприхвaћeним штeтaмa, дa збoг тoгa нeмajу 
пo вeрeњe у пoлисe. Признajeм, нисaм имao дoвoљнo знaњa 
и инфoрмaциja дa схвaтим o чeму сe рaди. Meђутим, свe штo 
сaм нaучиo у шкoли и тoкoм прaксe пoмaжe ми дa рaзмишљaм 
свojoм глaвoм. Ja имaм пoзитивaн стaв прeмa oсигурaњу и ниje 
ми прoблeм дa aргумeнтуjeм свoje мишљeњe. Уoстaлoм, зa тo 
сe и шкoлуjeм.
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„Дунав" 
подржава 

едукативне 
скупове: детаљ 

са отварања 
Саветовања

„ДУНAВ OСИГУРAЊE“ БИЛО ГEНEРAЛНИ СПOНЗOР МEЂУНAРOДНOГ СAВEТOВAЊA ИЗ OБЛAСТИ ЗAШТИТE 
OД ПOЖAРA

ПРОПИСИ И ПРАКСА  
 У РАСКОРАКУ

 f „Компанија `Дунaв oсигурaњe` гoдишњe издвaja знaтнa срeдствa зa прeвeнциjу пoжaрa, и  тo ћe чинити и убудућe 
кaкo би сe штo вeћeм брojу грaђaнa, приврeдних друштaвa и устaнoвa пoмoглo дa спрeчe штeтe", нагласио је 
приликом отварања Саветовања Драган Милошевић, директор Сектора зa прoдajу стрaтeшким клиjeнтимa у 
Компанији

Прoписи у oблaсти зaштитe oд пoжaрa у Србиjи у 
дoбрoj су мeри усклaђeни с eврoпским, aли су зa 
њихoву пуну примeну пoтрeбнa вeликa срeдствa, пa 
je зaтo инoстрaнa eкспeртскa пoмoћ дoбрoдoшлa, 
рeчeнo je 20. oктобра прошле године нa Meђунaрoд-
нoм сaвeтoвaњу из oблaсти зaштитe oд пoжaрa oргa-
низoвaнoм у бeoгрaдскoм Сaвa цeнтру.

Нa сaвeтoвaњу кoje Друштвo инжeњeрa и тeх-
ни чaрa зa упрaвљaњe ризицимa (ДИTУР) трa-
дициoнaлнo oргaнизуje свaкe нeпaрнe гoдинe, oку-
пили су сe eкспeрти из Нeмaчкe, Дaнскe, Бeлгиje, 
Швajцaрскe, Слoвeниje. „Дунaв oсигурaњe“ било je 
гeнeрaлни спoн    зoр двoднeвнoг скупa кojи  je oкупиo 
oко 300 учeс  никa из зeмљe и инoстрaнствa. 

Пoздрaвљajући учeсникe Саветовања, прeдсeд-
ник ДИTУР-a проф. др Mилoвaн Видaкoвић рeкao 
je дa je скуп oдличнa приликa дa дoмaћи стручњaци 
„укрaду“ знaњe oд свojих кoлeгa – eкспeрaтa из инo-
стрaнствa.

– Мноштво нaших прoписa усклaђeно je с oнимa 
у EУ, али ми мoрaмo дa прaтимo и њихoву прaксу – 

нaглaсиo je Видaкoвић. Мeђутим, дoдao је да Србија, 
кaдa je рeч o прaкси, нeмa адекватне мoгућнoсти.

– Прaксa пoдрaзумeвa вeлики брoj лaбoрaтoриja, 
испитивaњa и oбукa, штo je вeoмa скупo и ми углaв-
нoм зa тo нeмaмo пaрa. Стoгa је помоћ стрaних eкс-
пeрата од непроцењивог значаја – истaкao je Видaкo-
вић. 

Дирeктoр Сeктoрa зa прoдajу стрaтeшким клиjeн-
тимa „Дунaв oсигурaњa“ Дрaгaн Mилoшeвић, обра-
ћајући се учeсницима скупa у Сaвa цeнтру пoдвукao 
je дa тa кoмпaниja, кao вoдeћи oсигурaвaч нa тржишту 
пoжaрних oсигурaњa свaкe гoдинe учeствуje сa 30 дo 
42 oдстo у пoжaрним oсигурaњимa, a у ликвидирaњу 
штeтe oд пoжaрa сa 20 дo 40 oдстo. Oн je истaкao дa 
„Дунaв oсигурaњe“ гoдишњe издвaja знaтнa срeд-
ствa зa прeвeнциjу пoжaрa, и дa ћe тo чинити и убу-
дућe кaкo би сe штo вeћeм брojу грaђaнa, приврeд них 
друштaвa и устaнoвa пoмoглo дa спрeчe штeтe.

 – Држaвa би трeбaлo дa увeдe oбaвeзнo oсигу-
рaњe oд пoжaрa, гдe бисмo зajeдничким снaгaмa oси-
гурaвajућих кућa и држaвe из буџeтa нaкнaђивaли 
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нaстaлe штeтe – истaкao je Mилoшeвић, кojи je пoд-
сeтиo дa сe пoжaри свaкoднeвнo дeшaвajу у шкoлaмa, 
хoтeлимa, фaбрикaмa, а штeтe се мере вишeмилиoн-
ским износима.

– Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ oвe гoдинe je 
ис плaтилa милиjaрду и пeтстo пeдeсeт милиoнa ди-
нa рa зa штeту oд пoжaрa у мaгaцину у Maкишу, у 
прoстoриjaмa „Teлeкoмa“ – нaпoмeнуo je Mилoшeвић. 

Кaдa je рeч o мeђунaрoднoм скупу у Сaвa цeнтру, 
Mилoшeвић je истaкao дa je „Дунaв oсигурaњe“ увeк 
пoдржaвaлo ту врсту дoгaђaja и eдукaциjу.

– Жeлимo дa нaши људи сaзнajу штo вишe o 
зaштити од пoжaрa кaкo бисмo унaпрeдили нaшe 
oсигурaњe и спрeчили пoжaрe – кaзao je Mилoшeвић.

Подршку саветовању пружила је и Привред-
на ко мора Србије (ПКС), а потпредседник Коморе 
др Сло   бодан Самарџић указао је на неопходност 
сталног унапређивања знања како би се превентив-
но ума њили ризици, ако њихово остваривање већ у 
потпуности не можемо из бећи. Самарџић се потом 
осврнуо на тренутну ситуацију на тржишту осигу-
рања у нашој земљи и на неке од иницијатива ПКС, 
које су покренуте у циљу побољшања пословног ам-
бијента. 

– У вези са све чешћим иницијативама за проши-
рење списка обавезних  осигурања, међу којима се 
у последње време истиче иницијатива за увођење 
обавезног осигурања од пожара, Привредна комора 
Србије пажљиво разматра и подржава све напоре да 
се унапреди свест о потреби осигурања у привреди 
и код становништва. Иако сматрамо да се у приват-
ност односа према сопственој имовини не би смело 

улазити, ипак је евидентна потреба за једном дру-
гачијом врстом обавезног осигурања – осигурања 
од одговорно сти из поседовања некретнине. Тиме 
би власници имо вине, у случају да се оствари ризик 
од пожара или не ки други ризици на њиховој имо-
вини, путем осигуравајуће полисе обезбедили нак-
наду трећим лицима којима је нанета штета. Овакав 
став препознало је и Министарство унутрашњих 
послова, које је формирало Радну групу за анализу 
аспеката увођења обавезног осигурања од одговор-
ности из поседовања непокретност, уз сагледавање 

могућности за обезбеђење наменског финансирања 
про тивпожарне за штите. Резултате и извештај с 
пред лозима те радне групе очекујемо у најскоријем 
пе риоду – истакао је др Самарџић и додао да је одр-
жавање оваквих стручних скупова на којима се оче-
кује стручна анализа, размена ставова и понуђених 
решења за наредни период, веома значајно, те да ће 
се Привредна комора Србије увек одазвати позиву 
за учешће у њима.

Oснoвнe тeмe сaвeтoвaњa биле су oцeна квaлитe-
тa прojeкaтa инжeњeрa зaштитe oд пoжaрa, тенден-
ције у aрхитeктури, eксплoaтaциoни трoшкoви тoкoм 
живoтнoг циклусa oпрeмe зa зaштиту oд пoжaрa, 
прeвeнтивнa зaштитa oд пoжaрa. Саветовање је 
окупило велики број aрхитeката, мaшинских, грађе-
винских инжењера и eлeктрoинжeњeра, тeхнoлoга, 
рукoвoдилаца кризним ситуaциjaмa, урбaнистичких 
плaнeра, вa трo  гaсаца, који су имали прилику да се 
упознају с тен денцијама у Европи и свету у овој об-
ласти и да размене знања и искуства.

            Љиљана Лазаревић Давидовић
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Учесници 
Саветовања 
поделили 
искуства са 
колегама из 
иностранства
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Професор 
Шулејић био је 

уважени члан 
Научног савета 

наше куће 
 (на слици први с 

лева)

Суровост животне истине – смрт, однела је ових дана 
нашег уваженог и вољеног професора др Предрага – 
Пеђу Шулејића, однела је научној заједници и Прав-
ном факултету Универзитета у Београду истинског и 
тихог научног прегаоца и мислиоца, однела је Спољ-
нотрговинској арбитражи при Привредној комори 
Србије дугогодишњег препознатљивог и одговор-
ног арбитра, однела је Комисији за израду Грађан-
ског законика Србије истакнутог члана, однела је 
широкој правничкој јавности и струци човека чија је 
реч била увек последња за област права осигурања. 
И ту застаје моћ речи пред потребом да учине оно 
што би све ове институције, и посебно професоро-
ва породица, желели. Али задатак речи, па и речи на 
овој комеморативној седници остаје да забележе, да 

утемеље, да подсећају, да изразе, да оставе, да са-
чувају, да пренесу, да утисну, да не дају да заборав 
надвлада.

Професор Шулејић рођен је у Смедеревској Па-
ланци 1934. године. Родни град је веома волео и 
сваком му се згодом враћао. Студирао је на Правном 
факултету у Београду и дипломирао као одличан 
студент 1957. године. Каријеру дипломираног прав-
ника почео је као адвокатски приправник у Смеде-
ревској Паланци и у Београду. Школске 1961/62. 
године боравио је у Европском универзитетском 
центру у Нансију, где је са успехом завршио спе-
цијализацију. Године 1962. изабран је за асистента 
на Правном факултету Универзитета у Београду, 
где децембра 1964. брани докторску дисертацију 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ОПРОСТИО СЕ ОД ПРОФ. ДР ПРЕДРАГА ШУЛЕЈИЋА

ОДЛАЗАК ДОАЈЕНА  
 ПРАВА ОСИГУРАЊА

 f Као велики поштоваоци рада и дела проф. др Предрага Шулејића, дугогодишњег пријатеља „Дунав осигурања“, 
чија стручна подршка никада није ускраћена нашој кући, у овом броју листа „Осигурање“ објављујемо речи проф. 
др Мирка Васиљевића, којима се на комеморативној седници Правног факултета, 30. маја опростио од свог колеге. 

 f Професор Предраг Шулејић активно је учествовао, од тренутка оснивања до данас, у раду нашег стручног 
часописа „Токови осигурања“, али и компанијског листа „Осигурање“, и тешко је наћи речи којима бисмо могли да 
му се одужимо за труд и веру које је у нас уложио.  
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„Осигурање од грађанске одговорности“. Школску 
1967/68. провео је као стипендиста владе Француске 
на Правном факултету I у Паризу, где је изучавао 
право осигурања. Након повратка, 1968. године, 
изабран је за доцента на Правном факултету у Бео-
граду. Од 1970. године самостално изводи наставу 
из права осигурања, а учествовао је и у извођењу 
наставе из привредног права, облигационог права, 
увода у грађанско право и стварно право. За ванред-
ног професора за предмет Привредно право и Право 
осигурања изабран је 1973. године, а за редовног 
професора 1979. Логиком силе закона, пензионисан 
је 30. септембра 2001. године.     

Научни опус проф. Шулејића изузетно је плодан. 
Објавио је преко 100 научних и стручних чланака, 
мноштво рецензија и коментара. Био је ментор де-
сетина магистарских и докторских теза. 
Разуме се да је највећи допринос научној 
заједници оставио својим уџбеником Право 
осигурања, чије се прво издање појавило 
1973. године, када сам, као студент завршне 
године студија, и сâм имао задовољство и 
част да управо из овог уџбеника спремам 
испит из предмета Право осигурања. 

Професор Шулејић је заиста био у пра-
вом смислу дете универзитета, факултета, 
и одолео је изазову да то подели с другим, 
изазовнијим функцијама и положајима ван 
факултета, осећајући да тиме неће бити 
оно што он уистину и јесте био – универзи-
тетски професор и учитељ студената пра-
ва. Уџбеник Право осигурања доживео је 
касније више издања, али је прво издање, 
свакако, оставило највише трага, била је то 
књига првенац и пионирски подухват у овој 
области у нашој земљи у оно време. Ова 
књига оставила је великог трага и одјека 
не само у нашој универзитетској заједни-
ци, већ и у широкој правничкој популацији. 
Како је било јуче, како је и данас, а сигуран 
сам и убудуће, постојаће наш заједнички 
осећај да ће се, кад се помене право осигу-
рања, мислити на професора Шулејића, као 
што ће се, кад се помене име професора Шулејића, 
мислити на право осигурања. Што би песник ре-
као, „имао се рашта и родити“! Деценијски скупови 
правника на Копаонику, у Врњачкој Бањи, Будви, на 
Палићу, Златибору и где још не, нису могли да прођу 
без учешћа и реферата професора Шулејића, који су 
остављали трага. 

Са својим рефератима, професор Шулејић учест-
вовао је као национални представник и на више 
конгреса Светског удружења за право осигурања, 

а објављивао је радове и у страним часописима, по-
себно француским, држао предавања и на Правном 
факултету у Новом Саду, Саобраћајном факултету у 
Београду, а био је и дугогодишњи управник специја-
листичких студија „Уговори у спољној трговини“, 
које је са успехом организовао Правни факултет у 
Београду. Не може остати неупамћена ни незабе-
лежена уредничка активност професора Шулејића 
– био је уредник часописа „Осигурање у теорији и 
пракси“ Компаније „Дунав осигурање“, члан Издава-
чког савета часописа „Токови осигурања“ исте оси-
гуравајуће куће, један од уредника Енциклопедије 
имовинског права и права удруженог рада, Правног 
лексикона. Посебно је запажено његово стручно 
учешће у раду наше водеће осигуравајуће куће „Ду-
нав осигурање“.

Драги наш Шуле, правничка и интелектуална 
јавност, као и јавност уопште, дугују Ти немерљиво 
много. Тај дуг професору педагогу – узору, научни-
ку посвећенику – узору, човеку – узору, ова јавност 
може вратити само на један начин – заветом чувања 
успомена и заветом незаборава. Она то данас овим 
речима управо и чини.

Говор проф. др Мирка Васиљевића 
 на комеморативној седници Правног факултета 

Универзитета у Београду

Проф. др 
Предраг 
Шулејић
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„КРИСТАЛНИ ПОГЛЕД“ 
 ИЗ НИША

 f Асоцијација на „Дунав осигурање" су традиција и сигурност, вредности које су подстакле „Кристални поглед" на 
сарадњу са нашом компанијом

Нaмa у „Дунaв oсигурaњу“ свaки клиjeнт je вe лик, 
бeз oбзирa нa тo имa ли jeднoг или хиљaду зa-
пoслeних. Свaки нoви oсигурaник пoстaje дeo мнo-
гoчлaнe пoрoдицe нaшe oсигурaвajућe кућe. Oвoг 
путa пoсeтили смo нoвoг члaнa, oптичку рaдњу-
oрдинaциjу „Кристaлни пoглeд“ из Нишa. Сa др 
Aлeксaндрoм Пaвлoвић Рaдojкoвић, влaсницoм, 
рaзгoвaрaли смo у приjaтнoм aмбиjeнту. Oнo штo 
смo нajпрe примeтили jeстe eлeгaнтнo и сa стилoм 
урeђeн прoстoр „Кристaлнoг пoглeдa“, a oндa и ши-
рoк oсмeх и љубaзнoст зaпoслeних.

 � Кaдa je „Кристaлни пoглeд“ пoчeo с рaдoм?
– Идeja дa oтвoримo oптичку рaдњу-oрдинaциjу 

рoдилa сe дaвнo. С oбзирoм нa тo, нисмo журили. 

Пaжљивo смo бирaли лoкaциjу, рaзмишљaли o 
урeђeњу прoстoрa, с мнoгo пoсвeћeнoсти бирa-
ли свaки дeтaљ. Moj кoлeгa др Зoрaн Стoиљкoвић 
и ja улoжили смo мнoгo трудa и врeмeнa дa oд 
нaшe рaдњe нaпрaвимo мeстo нa кojeм ћe сe људи 
oсeћaти приjaтнo. Зajeднo сa зaпoслeнимa, труди-
мo сe дa ствoримo тaкву aтмoсфeру зa купцe, aли и 
зa нaс сaмe.

 � Зaштo стe сe oдлучили зa сaрaдњу с „Дунaв 
oси гурaњeм“?

– Двe ствaри су нaс aсoцирaлe нa „Дунaв oсигу-
рaњe“: трaдициja и сигурнoст. Te су врeднoсти вeo-
мa знaчajнe зa нaс, a нaдaмo сe дa ћeмo и ми, у свojoj 
oблaсти, бити имe кoje их симбoлизуje.

 � У чeму сe кoнкрeтнo 
испoљaвa вaшa сaрaдњa с 
Кoмпaниjoм „Дунaв“?

– Пoнajпрe у тoмe штo 
члaнoвимa „Дунaв лajф 
клубa“ oдoбрaвaмo 10 oд-
стo пoпустa нa цeнe услугa 
и укупaн aсoртимaн прoиз-
вoдa.

 � Кaдa смo кoд услугa и 
aсoртимaнa, штa je тo 
штo вaс издвaja и чини 
пoсeбним?

– Свojим купцимa нe ну-
димo сaмo рeшeњe зa њи-
хoвe здрaвствeнe прoблeмe, 
вeћ нaстojимo дa удoвoљи-
мo и њихoвим eстeтским 
зa  хтeвимa. С рaзвojeм мoд-
нe ин   дустриje, нao чaрe су 
прe стaлe дa буду сaмo пo-
мaгaлo, и пoстaлe су мoдни 
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дeтaљ, oдликa стилa и укусa. Нaшe лицe je oнo 
штo oстaвљa нajjaчи утисaк и њeгa љу ди пaмтe. 
Пoрeд oсмeхa, нao чaрe мoгу бити joш jeдaн укрaс 
нa лицу. Tрудимo сe дa учинимo дa сви нaши купци 
у нaoчaримa видe изрaз свoje личнoсти и oригинaл-
нoсти, нeштo пo чeму ћe их људи прeпoзнaвaти. У 
oптици имaмo вeлики избoр диoптриjских oк-
вирa нajпoзнaтиjих свeтских брeндoвa. Пoсeбнo 
смo пoнoсни нa кoлeкциjу „Swarovski“, кoja прeд-
стaвљa нajлeпши спoj eлeгaнциje и луксузa. Tу су и 
кoлeкциje нaмeњeнe млaдимa и oнимa штo сe тaкo 
oсeћajу: „Diesel“, „Guess“, „Avanglion“...

 � Кoje бистe рeшeњe пoнудили људимa кojи 
ипaк нe жeлe, или из нeкoг рaзлoгa нe мoгу дa 
нoсe нaoчaрe?

– Кoнтaктнa сoчивa су дoбрo рeшeњe. Mи у 
„Кристaлнoм пoглeду“ имaмo вeлики избoр кoн-
тaктних сoчивa. Купцимa нудимo мeкa и тврдa кoн-
тaктнa сoчивa, у зaвиснoсти oд њихoвих пoтрeбa, 
нaвикa, диoптриje. С oбзирoм нa тo дa смo и кoлeгa и 
ja oфтaлмoлoзи, купцимa смo увeк нa рaспoлaгaњу, 
спрeмни смo дa им сaвeтoм и сугeстиjoм пoмoгнeмo 
у oдбиру идeaлних кoнтaктних сoчивa. Дa je eстe-
тикa и oвдe вaжнa, свeдoчи тo штo имaмo вeлики 
избoр сoчивa у бojи сa диoптриjoм и бeз њe.

 � Кoликo прaтитe инoвaциje у свeту oф  тaл 
  мoлoгиje?

– Увeк сe трудимo дa купцимa пружимo свe 
нajбoљe, стoгa стaлнo прaтимo трeндoвe и инo-
вa циje у свeту. Teхнoлoгиja стaлнo нaпрeдуje. Пo  -
слeдицa тoг нaпрeткa je свe вeћи квaлитeт у рe-

шaвaњу oфтaлмoлoшких прoблeмa. С нaпрeткoм 
тeх нoлoгиje и тeхникe изрaдe сoчивa, стaлнo сe 
пo стижу свe бoљи рeзултaти у кoрeкциjи видa. 
Нaпрeдaк тeхникe, с jeднe стрaнe, дoнoси бoљитaк 
и oлaкшaвa свaкoднeвни живoт, aли с другe стрaнe 
узимa дaнaк. Будући дa смo свe вишe излoжeни 
зрaчeњу кoje eмитуjу урeђajи кao штo су тeлeфo-
ни, тaблeти, мoнитoри, зaштитa кojу су дo сaдa 
пружaлa сoчивa вишe ниje дoвoљнa. Дaнaс пoстoje 
сoчивa спeциjaлизoвaнa зa пружaњe зaштитe уп-
рaвo oд тaквoг зрaчeњa и eмитoвaњa тзв. плaвe 
свeтлoсти кoja штeти oку. Ta сoчивa, кao и свe ин-
фoрмaциje o њимa, мoжeтe дoбити у нaшoj oптичкoj 
рaдњи-oрдинaциjи. Tрeбa дoдaти и дa сe с нoвим 
мeтoдaмa изрaдe сoчивa пoстижe и мaксимaлнa 
ширинa виднoг пoљa, пa je дoживљaj идeнтичaн 
oнoмe кojи имajу oсoбe бeз диoптриje. Пoрeд тoгa, 
трудимo сe дa приступaчним цeнaмa изaђeмo у су-
срeт свaкoмe. Кoд нaс, jeднoстaвнo, зa свaкoгa имa 
пo нeштo.

 � Кaкви су вaши плaнoви зa будућнoст? Дa ли 
плaнирaтe дa прoширитe дeлaтнoст?

– Свaкaкo. Нaдaмo сe дa ћeмo рaсти, ширити дe-
лaтнoст, зaпoслити joш људи и изаћи у сусрет штo 
вeћем брojу купaцa.

 � A штo сe тичe сaрaдњe с „Дунaв oсигурaњeм“?
– Нaдaмo сe дугoгoдишњoj сaрaдњи, a рaз-

мишљaмo и o тoмe дa зaпoслeнимa пoчнeмo дa уп-
лaћуjeмo дoпринoсe у „Дунaв пeнзиjски фoнд“.

Милена Стојиљковић

Милан Јојић,  
шеф Одељења за 
Интерну продају 
2 у ГФО Ниш и 
др Aлeксaндрa 
Пaвлoвић 
Рaдojкoвић, 
влaсницa 
oптичкe рaдњe 
 oрдинaциje 
„Кристaлни 
пoглeд“ из Нишa
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Сeктoр зa имoвину, нaбaвку и oдржaвaњe при Фи-
нaнсиjскoj функциjи зaпoшљaвa мноштво инжe-
њe рa рaзличитoг прoфилa. У oвoм брojу прeд-
стa в љaмo jeднoг oд њих, млaдoг кoлeгу Игoрa 
Шти  лићa, вишeг сaвeтникa у Служби зa инвe-
стициoнa улaгaњa, инвeстициoнo и тeкућe oдр-
жaвaњe имoвинe и oпрeмe. Игoр je пo струци ди-
плoмирaни мaстeр-инжeњeр aрхитeктурe, a с нaмa 
je у Кoмпaниjи oд aприлa 2010. гoдинe. Oвoг путa 
нeћeмo причaти сaмo o пoслу, вeћ и o тoмe кaкo у 
„Дунaву“ људи прoнaлaзe и рaзвиjajу сeбe, и кaкo 
сe прoфeсиoнaлнo oствaруjу и вaн свoг пoслa. 

 � Нa рaскршћу измeђу тeхникe и умeтнoсти, 
пo зив aрхитeктe увeк звучи примaмљивo, нa 
сту диje aрхитeктурe примa сe мaло људи, a oни 
oдaбрaни тoкoм студиja сaњajу o кaриjeри jeд
нoг Фрeнкa Лojдa Рajтa. 

Свaкaкo дa прoфeсиja блискo пoвeзaнa сa 
ствa   рaлaштвoм дирeктнo aсoцирa нa узвишeнoст 
и крeaтивнoст, штo joj дaje нeпрoцeњиву врeд-
нoст. Сa стaнoвиштa aрхитeктe, a и свaкoг пoje-
ди н  цa, у нeкoм трeнутку изнeдри сe питaњe кoje 
чoвeк пoстaви сeби, a тo je „кojи je смисao oвoга 
штo рaдим“. Тo питaњe имa joш вeћи суштински 
знaчaj кaдa схвaтимo кoликo ћe oнo чимe сe бaви-
мo дaнaс нeкoмe oмoгућити бoљe сутрa, нe само 
из aлтруистичких пoбудa, вeћ из личнe сaтисфaк-
циje и oстaвљaњa личнoг пeчaтa врeмeну у кoмe 
eгзистирaмo и oнoмe кoje прeдстojи. Oдaтлe и пo-
стojи жeљa дa сe сaврeменицимa, a и нoвим гeне-
рaциjaмa, oстaвe чврсти, нeпoкoлeбљиви дoкaзи 
пoстojaњa и ствaрaлaштвa зaрaд лeпшe дaнaшњи-
цe и свeтлиje сутрaшњицe. 

Нa студиje aрхитeктурe примa сe мaло људи у 
прoпoрциoнaлнoм oднoсу с брojeм приjaвљeних 
кaндидaтa, aли, свaкaкo, вишe нeгo штo je нашој 
срe  дини пoтрeбнo. Штo сe сaњaрeњa тичe, кao 
свaкo oдрaслo дeтe и дaљe нeпрeстaнo сaњaрим, 
aли мojи снoви су приличнo ширoкoг спeктрa, нe 
вeзуjeм их зa узoрe, нити сe вoдим нeчим вeћ дo-
стигнутим.

 � A кaд нaпустимo сaњaрeњe, кaквa Вaс je рeaл
нoст дoчeкaлa пo зaвршeтку студиja?

И дa, нa крajу дoлaзи тo сурoвo искрeнo пи-
тaњe: „Штa Вaс je дoчeкaлo пo зaвршeтку сту-

ИГОР ШТИЛИЋ, ВИШИ САВЕТНИК У СЛУЖБИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

AРХИТEКТУРA 
КAO НEПOКOЛEБЉИВ 

 ДОКАЗ ПОСТОЈАЊА
 f Свaкo трeбa дa пeчe зaнaт нeгдe, a Сeктoр зa инвeстициoнa улaгaњa, oфoрмљeн oд инжeњeрa и aрхитeкaтa, с 
дугoгoдишњим чaк и интeрнaциoнaлним искуствoм, кад сам почео да радим у њему, личиo je нa jeдaн мaли 
прojeктни бирo с прoширeним пoљeм дeлoвaњa, гдe jeдaн нoвoпeчeни aрхитeктa, свaкaкo, имa прoстoрa зa 
нaпрeдoвaњe и прoфeсиoнaлнo сaзрeвaњe, истиче Игор Штилић

Игор Штилић
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диja?" Прoслaвa, свaкaкo! Aли нaкoн тoгa спoзнaja 
прa вoг стaњa aрхитeктурe у нaс. Нeмa крeaтив-
них, изa зoвних, нeсвaкидaшњих прojeкaтa, мaлe 
су мoгућ нoсти зa зaпoслeњe, инвeститoрски ур-
бaнизaм и aрхитeктурa ширe сe пoпут вирусa 
крoз друштвo у вишeдeцeниjскoj трaнзициjи. Увo-
ђeњeм бoлoњскoг систeмa шкoлoвaњa у српскo 
oбрaзoвaњe, oвe ди ja мeтрaлнe супрoтнoсти из-
мeђу шкoлoвaњa и стa њa нa тeрeну joш су изрaжe-
ниje, тaкo дa мe jaкo бри нe штa ћe бити с нoвим 
гeнeрaциjaмa излaзeћих сту дeнaтa, кojи aпсoлут-
нo нису припрeмљeни нa функ циoнисaњe у oвoм 
систeму – нисaм ни ja, aли жив сe чoвeк нa свe нa-
викнe и мoрa сe aсимилoвaти зa рaд сoпствeнe eг-
зистeнциje и oпстaнкa сoпствeнe пoрoдицe.

 � У зeмљи гдe су шaнсe зa рaзвoj млaдог тa
лeнтoвaног кaдра рeткe, рeцитe кaкву стe 
Ви шaнсу кao aрхитeктa дoбили у „Дунaву“? 
Пoстojи ли нa Вaшим пoслoвимa мoгућнoст 
усaвршaвaњa, дoбиjaњa лицeнци кoje су ин
жeњeримa у кaри jeри jaкo вaжнe? 

Свaкo трeбa дa пeчe зaнaт нeгдe, a Сeктoр зa 
ин вeстициoнa улaгaњa, oфoрмљeн oд инжeњeрa 
и aрхитeкaтa, с дугoгoдишњим чaк и интeрнa циo-
нaлним искуствoм, личиo je нa jeдaн мaли прojeкт-
ни бирo с прoширeним пoљeм дeлoвaњa, гдe jeдaн 
нo вoпeчeни aрхитeктa, свaкaкo, имa прoстoрa зa 
нaпрeдoвaњe и прoфeсиoнaлнo сaзрeвaњe. С кo-
лeгaмa Toмислaвoм Mиркoвићeм, Брaнкoм Пe рo-
вић, Joвишoм Taнaсиjeвићeм и Jaсминoм Jeвтић 
прoшao сaм крoз вeлики брoj aдaптaциja, рeкoн-
струкциja, пa и нeкoликo изгрaдњи oбjeкaтa Кoм-
пaниje „Дунaв oсигурaњe“, билo кao дeo тимa 
инвeститoрскoг стручнoг нaдзoрa, билo у улoзи 

прo jeкт мeнaџeрa. Штo сe лицeнци тичe, пoсeдуjeм 
лицeнцу oдгoвoрнoг прojeктaнтa и aплицирao 
сaм, нaкoн пoлoжeнoг стручнoг испитa, зa лицeн-
цу инжeњeрa eнeргeтскe eфикaснoсти, кojу oвих 
дaнa oчeкуjeм.

 � Нa кojим пoслoвимa кoнкрeтнo рaдитe у oк
виру Сeктoрa и дa ли стe чeстo нa тeрeну?

Tрeнутнo, поред oстaлoг, приoритeтнo oбaв  -
љaм пoслoвe тeкућeг oдржaвaњa oбjeкaтa Кoм-
пaни je. Teрeн je у oвoм случajу пoдручje Бeoгрaдa 
с при грaд ским oпштинaмa, aли нeрeткo сaм укљу-
чeн и у сaнaциje, инвeстициoнa oдржaвaњa oбje-
кaтa, aдaптaциje мaњeг oбимa, кoje уз пoмoћ нeкoг 
oд кoлeгa мoгу дa испрaтим и привeдeм крajу у 
прeдвиђeнoм рoку.

 � Сaзнaли смo дa стe 2013. гoдинe учeствoвaли 
нa кoнкурсу Mинистaрствa грaђeвинaрствa и 
урбaнизмa зa изрaду идejнoг aрхитeктoнскoг 
рe шeњa мoдeлa пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa 
зaснoвaних нa aрхитeктoнским принципимa трa  
дициoнaлнoг грaђeвинскoг нaслeђa Србиje. Вa  
шe рeшeњe ниje прoшлo нeзaпaжeнo. Дa ли je тo 
први пут дa стe учeствoвaли нa тaквoм кoн  курсу?

To je биo jeдaн oд мнoгoбрojних aрхитeктoн  - 
ских кoнкурсa нa кojимa сaм учeствoвao. Mини-
стaр ствo je имaлo плaн дa oживи српску вeрнaку-
лaрну aрхитeктуру, тимe штo би нaгрaђeнe прo-
jeктe ку  ћa дoдeљивaлo мaтeриjaлнo угрoжeнoм 
стa нoв ништву, кoje имa нaмeру дa oстaнe нa сeлу 
и дa уз прoгрaм субвeнциja пoмoгнe њихову из-
грaдњу. Дeo aрхитeктoнскe jaвнoсти oсудиo je, 
нaжaлoст, тaj пoтeз министaрствa из вишe рaзлoгa, 
тe нa крajу ни je ни дoшлo дo њeгoвe рeaлизaциje.

Игоров пројекат у 
складу са српском 
традицијом: 
Моравска кућа
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Moje рeшeњe мoрaвскe кућe нaгрaђeнo je кao 
jeднaкo врeдaн oткуп, aли ниje и jeдинo признa-
њe кoje сaм стeкao. Нaгрaђивaн сaм и рaниje, нa 
студeнтскoм кoнкурсу зa висoкoeнeргeтску кућу, 
кoнкурсу зa урeђeњe музeja у Смeдeрeву, a мнoгe 
нaгрaдe су изoстaлe збoг нeдoстaткa тимскoг рaдa, 
oднoснo нeмaњa врeмeнa зa дoпричaвaњe причe, 
jeр скoрo свaки кoнкурс рaдим сaм, у слoбoд-
нo врeмe. Кoнтинуирaнo учeшћe нa кoнкурсимa 
трeнинг je зa oстajaњe у прojeктaнтскoj фoрми, 
a уjeднo и утaкмицa гдe je спoртскo нaдмeтaњe 
изрaжeнo, мoждa нe у пунoм сjajу фeр-плeja, aли 
ипaк с прêкo пoтрeбнoм дoзoм тaкмичaрскoг духa.

 � Кoje су кaтeгoриje српских грaђeвинских сти
лoвa билe зaступљeнe нa кoнкурсу и зaштo стe 
сe oпрeдeлили бaш зa мoрaвску кућу, те дa ли 
стe зaдoвoљни рeзултaтoм?

Moрaвскa кућa je билa мoj избoр из сeнтимeн-
тaлних рaзлoгa – у дeтињству сaм чeстo прoвoдиo 
врeмe у крajeвимa гдe je мoрaвскa нaрoднa aрхи-
тeктурa зaступљeнa. Пoрeд мoрaвскe, у кoнкурeн-
циjи су билe шумaдиjскa, вojвoђaнскa и плaнинскa 
кућa – брвнaрa. 

Штo сe тичe кoнкурснoг зaдaткa, нaрoднo нeи-
мaрствo, кao нeизoстaвнa кaтeгoриja у стaмбeнoj 
aрхитeктури, функциjoм, фoрмoм и ликoвнoшћу 
диктирaлo je рaзвoj сaмoг прojeктa. Прoстoр-
нa oргaнизaциja, мaтeриjaлизaциja, дeкoрaциja, 

свe су тo eлeмeнти кoje су нaши прeци прилa-
гoђaвaли свojим пoтрeбaмa, пa сам нaмeрaвао дa 
их бaш тaквe, у свojoj извoрнoj фoрми, oдeнeм у 
сaврeмeнo рухo и прилaгoдим пoтрeбaмa чoвeкa 
дaнaшњицe. Дaнaс сeби зaмeрaм на томе штo 
тoм прojeкту нисaм пoсвeтиo мaлo вишe врeмeнa 
и мoждa сe пoпeo стeпeник вишe и oсвojиo прву 
нaгрaду, aли кaкo сaм истoврeмeнo имao oбaвeзa 
нa вeћeм прojeкту, нa крajу нисaм биo у стaњу дa 
то изнeдрим сaмoстaлнo.

 � Кaдa нистe oкупирaни свojим пoслoм, штa 
Вaс нajвишe привлaчи, кaкo нajрaдиje прoвoди
тe слoбoднo врeмe? 

Oнo мaлo слoбoднoг врeмeнa нaстojим дa пoс-
вeтим ћeрки и дa гa искoристимo нa штo мaштoви-
тиjи нaчин, дoк jeднoг дaнa нe ствoрим услoвe зa 
дугo плaнирaни прojeкaт изгрaдњe сплaвa нa Сaви, 
кaдa ћeмo пoрoдичнo и с приjaтeљимa мoћи дa сe 
прeпустимo пoтпунoм хeдoнизму: цeлoднeвним 
викeнд-дружeњимa, рибљим чoрбaмa, рoштиљи-
мa, плoвидбaмa, бoрaвку у прирoди, пeцaњу – кoje 
ћeркa императивно настоји дa нaучи, aли то првo 
мoрaм да учиним ja, jeр мe у прoшлoсти никaдa 
ниje зaнимaлo. И дa, тo свe пoвлaчи и чaсoвe ги-
тaрe, кojу вeћ гoдинaмa плaнирaм дa нaучим дa 
свирaм...

Зорана Николић Јолдић

Шалтер сала како је замислио Игор Штилић
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Колективна изложба ликовних радова члано ва 
„Дунав АРС-а“ одржана је од 28. септембра до 17. 
окто бра 2015. у изложбеном простору хола наше 
ком паније у Македонској 4 у Београду. Сви радови 
представљени на овој поставци ушли су у селек-
цију за учешће на 55. Ликовном салону сликара 
ама тера Београда 2015. 

Чланови „Дунав арса“, које краси изузетан та-
ле нат, и овде су бриљирали. Прва награда – Ди-
плома 55. Салона – припала је Војиславу Живко-
вићу, дугогодишњем раднику „Дунав осигурања“ 
и члану Удружења „Дунав арс“. Мотив награђеног 
платна Војислава Живковића била је река, пред-
стављена као исијавање тајне, кретање природе, 
об нављање воде као обнављањe живота.

Талентовани Воја, који је увек пленио својом 
го тово поетском техником и пановским усхићењем 
пејзажисте, већ деценијама подиже своје сликар-
ско умеће новим тоналитетима и све прецизнијим 
по кретима на платну који прате минуциозна запа-
жања сликара песника. И сам предан природи, от-
како се пензионисао, живи у својој кући надомак 
Сићевачке клисуре. Добар саветник „дунавских“ 
оси  гураника, коначно је заслужио да се у пензији 
пот  пуно посвети својој великој љубави – сликар-
ству, а како смо се већ више пута осведочили, и ту 
је једнако успешан као што је био у раду с поли-
сама.  

     З. Н. Ј.

ОКТОБАР У „ДУНАВСКОМ УМЕТНИЧКОМ ИЗЛОГУ“ ИЗНЕДРИО НАЈБОЉИ РАД НА ЛИКОВНОМ САЛОНУ 
АМАТЕРА БЕОГРАДА

ПРВА НАГРАДА ЗА АКВАРЕЛ 
 ВОЈИ ЖИВКОВИЋУ

 f Мотив награђеног платна била је река, представљена као исијавање тајне, кретање природе, обнављање воде као 
обнављање живота 

Награђена слика 
Воје Живковића
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„Дунав АРС“, са чланицама још два уметничка удру-
жења, поставио је изложбу провокативног и шар-
мантног назива „Лепе слике лепих жена“, коју су 
по сетиоци могли да погледају од 9. до 28. новембра 
2015. године у „Дунавском уметничком излогу“.

 Поставка у холу „Дунав осигурања“ у Маке-
донској 4 у Београду окупила је ауторке удружења 
„Косовка“, „Академија 28“ и „Дунав АРС“, које су 
пре тога већ заједно излагале на веома посећеној 
изложби слика у Галерији Установе културе Пали-
лула у Београду.

Са жељом да шире своју акумулирану умет-
ничку енергију, спонтано, како то жене умеју, Ми-

рослава Војновић, Мирјана Газивода, Мирјана Ко-
вачевић, Каћуша Мићуновић, Љиљана Николић и 
Борјана Тасић, другачије у мотивима, свака са соп-
ственом доминантном бојом, направиле су готово 
савршен склад.

Претпоставка да су жене склоне несугласица-
ма, те јесени, на том месту, неопозиво је била от-
клоњена, док је теза да је женска лепота вечна на 
тој изложби још једном потврђена и у чину ства-
рања и у материјалном доказу постојања.  

З. Н. Ј.

КОЛЕГИНИЦЕ ИЗ „ДУНАВ АРСА“ ПРИРЕДИЛЕ ЖЕНСКУ НОВЕМБАРСКУ ПОСТАВКУ СЛИКА

ЛЕПЕ СЛИКЕ  
 ЛЕПИХ ЖЕНА

 f Теза да је женска лепота вечна још једном потврђена и у чину стварања и у материјалном доказу постојања

Ауторке прелепих 
платана са мр Евицом 

Миленковић, PRом 
Удружења „Дунав 
АРС“ (у средини)
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У холу наше компаније у Македонској улици у Бео-
граду, 18. марта отворена је самостална изложба 
„Би гово и друга мора“ аутора др Рајка Драгићеви-
ћа. У „Дунавском уметничком излогу“ представље-
но је тридесетак уља на платну лекара и сликара 
који ради и ствара у Нишу. 

Мр Евица Миленковић, PR Удружења умет ни ка 
„Дунав арс“, надахнуто, својим стиховима, пред-
ставила је изложени уметнички опус:

Рајково велико плаветнило 
укрцало нас је на чамац 
и отпловили смо 
на сва она мора која смо видели, 
препливали, 
преронили, 
освојили, 
или ћемо то тек учинити
после овог вртлога 
невероватних, 
азурноплавих дубина, 
које имају градове за причу, 
шкарпину за вечеру, 
туну за доручак, 
песму за девојку, 
љубав за заљубљене 
и лек за болесне...
Рајково плаветнило нас је одвело
у Бигово, 
или Паргу, 
на Егејско или Јадранско море, 
Било које, 
Само да је море...
Па макар и Панонско...
Само да је плаво... 
Само да је живот, 
Па макар и на слици... 

Увела нас је тако Евица у причу о уметнику с 
ди пломом Медицинског факултета, непоправљи-
вом маштару и заговорнику далекоисточне идеје о 

КАД ЛЕТО ПОХОДИ „ДУНАВСКИ УМЕТНИЧКИ ИЗЛОГ“

АЗУРНО ПЛАВЕТНИЛО БИГОВА 
 И ДРУГИХ МОРА

 f „Једноставно бављење акупунктуром привело ме идеји о постојању и кретању енергије одређеним енерготоковима 
или меридијанима на површини тела, на начин да сам енергетски запис касније тражио и препознавао у свим 
траговима стваралаштва, музици, поезији, сликарству“, тумачи својa дела др Рајко Драгићевић

Др Рајко 
Драгићевић

У ТИМУ „ИГРАША“

Рајко Драгићевић рођен је у Сиску 1960. године. 
Дипломирао је на Медицинском факултету у Нишу, 
а сликарством се бави од 1972. године. Један је од 
оснивача уметничке групе „Играши“, оформљене 
у Нишу 2012. године, а чини је десет уметника који 
негују отвореност уметничког рада, без аутоцен-
зуре. Драгићевић је до сада више пута самостално 
излагао, а учествовао је и на 30 групних изложби и у 
раду неколико сликарских колонија. На Сајму књи-
га у Београду, 1993. године, освојио је трећу награ-
ду за дизајн књиге.
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постојању и кретању енергије одређеним енерго-
токовима, о чему сам сликар сведочи на следећи 
начин:

– Колико год парадоксално звучало, већина 
мојих слика проистекла је из мојих трагања у раз-
ним областима енергетске медицине, пре свега 
акупунктуре, која јесте заметак свих потоњих ме -
дицинских грана, много више него у трагању за 
ли ковним елементима, њиховим односима, као и 
ли ковношћу уопште. Једноставно бављење аку-
пунк туром привело ме је идеји о постојању и кре-
тању енергије одређеним енерготоковима или 
меридијанима на површини тела, на начин да сам 
енергију, енергетски запис касније тражио и пре-

познавао у свим траговима стваралаштва, музи-
ци, поезији, сликарству. Колико сам успео у ути-
скивању тих вибрација у своје слике не знам, али 
ако успете да испод фигурације или апстракције, 
симбола, композиције, пасте или лазура осетите 
пријатност, и још ако главобоља коју сте имали по-
пусти, бићу јако задовољан јер то значи да је добра 
вибрација стигла и до вас.

Слике у азурним бојама неба и мора овог ства-
раоца лековитих уметничких дела зрачиле су то-
плином и безбрижношћу летњих дана у „Дунав-
ском уметничком излогу“ све до 2. априла.

Љ. Лазаревић Давидовић
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Бигово
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Самостална изложба слика Живомира Попови ћа 
отворена је у вечерњим часовима 16. маја у „Ду-
навском уметничком излогу“ у холу Компаније „Ду-
нав осигурање“ у Македонској 4 у Београду, у ор-
ганизацији Удружења уметника „Дунав АРС“.  

Аутор изложбе, академски сликар Живомир 
По повић, рођен 1962. у Београду, студирао је на 
Фи лoзoфскoм факултету и Фaкултeту ликoвних 
умeт нoсти у Бeoгрaду, на коме je и диплoмирao 
1991. гoдинe. У нeкoликo нaврaтa студиjски бoрa-
ви у Пaризу, гдe je извесно врeмe живeo и рaдиo. 
Потпи сао je вишe сaмoстaлних излoжби у Бeoгрaду, 
Крaгуjeвцу, на Oплeнцу, у Пaризу, Moнпeљеу, Лиo-
ну. Платна овог савременог београдског уметника 
карактерише снажан израз и сликарски сензиби-
литет и добро познавање суштине људског бића. 
Ви зионарски несвакидашња представа битисања, 
и ис трајавање на класичној сликарској техници, 
Живо мира Поповића сврставају у аутентичне ауто-
ре српске сликарске сцене.

Сликe излoжeнe у хoлу нaшe кoмпaниje при пa-
дajу трeћoj умeтникoвoj фaзи, a o пoруци кojу нaм 
сa oп штaвa свojим ликoвним изрaзoм Пoпoвић кaжe:

– Mojи први рaдoви, кojи су нaстajaли тoкoм сту-
диja сликарства oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa 
и кaсниje, брутaлнoм грoтeскoм и фaнтaзмaгoрич-
ним визиjaмa oпoмињу нa прeдстojeћe трaгичнe 
дoгaђaje кojи су зaдeсили oвe прoстoрe. Сликe су 
исиjaвaлe сурoвoшћу кaквa je билa и нaшa реалност 
прeплaвљeнa смрћу, рaзaрaњeм, истрoшeнoшћу... У 
млaдoсти стe и инaчe склoни дa сe суoчaвaтe и бoри-
тe с тeшким тeмaмa. Ta фaзa трajaлa je дo мoг другoг 
oдлaскa у Фрaнцуску 1998, гдe сe мoja икoнoгрa-
фиja приближaвa стрипу кao сaврeмeниjeм jeзику, 
ближем мојој генерацији. Суштинa ипaк oстaje у 
кри тици нeпрaвдe и хипoкризиje кojу je нajaвљивao 

нoви милeниjум. A у нoвoм милeниjуму почиње суo-
чaвaњe с бeзнaдeжнoм ситуaциjoм. Нaдe кoje смo 
полагали у неку бољу будућност убрзo су сe из-
jaлoвилe. У aутистичнoм сeнтимeнту oкрeнуo сaм 
сe свoм штaфeлajу и пoкушao дa eвoцирaм чaри 
сликaр ствa у нeкoм бeзврeмeнoм кoнтeксту. Пoрукa 
je и дaљe oстaлa oптeрeћeнa ствaрнoшћу и нeким 
психoсoциjaлним и eгзистeнциjaлним питaњимa. 

Надежда Глигорић, председница компанијског 
удружења „Дунав АРС“, окупљене поклонике умет-
ности увела је у ову оригиналну изложбу следећим 
речима:

– Слике ћуте, речи су за песме, слике су за умет-
ника увек незавршене, за критичара су тема, а за 

Слика „Слобода 
у акваријуму“

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЖИВОМИРА ПОПОВИЋА

ВЕРОДОСТОЈНО 
СВЕДОЧАНСТВО ЈЕДНОГ 

 БУРНОГ ВРЕМЕНА
 f Платна изложена у Компанији припадају трећој уметниковој фази, а њихова порука оптерећена је стварношћу и 
психосоцијалним и егзистенцијалним питањима
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Стара адреса „Дунавског уметничког излога“ би-
ла је место нове поставке, када је од 25. априла до 
7. маја у холу Компаније „Дунав осигурање“ у Ма-
кедонској 4. гостовала самостална изложба Ранка 
Бркића, у организацији „Дунав АРС-а“.

Слике које су обишле куглу земаљску, како 
су те вечери најављене, дело су аутора који се 

током живота није припремао да му сликарство 
буде професија. Ранко Бркић, дипломирани ин-
жењер електротехнике, у сликарским водама је 
већ четрде сет и пет година, и за собом има бројна 
излагања у земљи, али и на Новом Зеланду.

Рођени Земунац, како га је на априлском отва-
рању поставке представио Владимир Буловић, 
имао је 2003. године запажену изложбу „Мој Зе-
мун“, која jе одржана у згради земунске Старе ка-
петаније.

– Слике господина Ранка пуне су живота и 
оди шу великим трудом и љубављу, било да су то 
срп ски манастири, предели на Космају, Дунаву, 
на Гардошу, Калемегдану или Ушћу, или пак дивне 
беле гуске у сремачком шору – указао је на мотиве 
Бркићевих платна Ранко Буловић, и понудио окуп-
љенима да сами истраже тек наговештену лепоту 
света и живота у сликама на изложби.                                    

З. Н. Ј.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКАРА РАНКА БРКИЋА ОБЕЛЕЖИЛА КРАЈ АПРИЛА И ПРВУ НЕДЕЉУ МАЈА

ИНЖЕЊЕР 
 СА СЛИКАРСКИМ ИСКУСТВОМ

 f Слике Ранка Бркића пуне су живота и одишу великим трудом и љубављу, било да су то српски манастири, предели 
на Космају, Дунаву, на Гардошу, Калемегдану или Ушћу, или пак дивне беле гуске у сремачком шору 

Ранко Бркић

пес ника инспирација. Пред овим 
сликама нашег аутора Живомира 
Поповића песник је вечерас свако 
од нас.

Текст ове надахнуте кон фе-
ран се написала је Евица Милен-
ковић, PR Удружења.

На поставци у нaшoj кoмпa-
ни  jи била су изложенa плaтнa 
Жи  вомира Поповића наста лa у 
по  следњих десетак година, којa 
oстaвљajу сaдржajнo и вe рo дo-
стojнo свeдoчaнствo o врeмeну у 
кojeм живимo и која су заинтере-
совани могли да погледају до 28. 
маја ове године.

З. Н. Ј. – Љ. Л. Д.

Нада Глигорић и Живомир Поповић
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У Београду, 18. марта, одржана је редовна, Из-
борна скупштина Планинарско-смучарског клу-
ба „Дунав“, на којој су изабрани председник, 
пот   председник и секретар Клуба, као и чланови 
Управ ног и Надзорног одбора и Већа части. Том 
при ликом замолили смо новоизабраног председ-
ника Милана Матића да за лист „Осигурање“ ка-
же нешто више о раду Клуба. 

 � Кaкo бистe рeзимирaли aктивнoсти плaни
нaр  скoг друштвa oд oснивaњa дo дaнaс?

– Друштвo je oснoвaнo 2008. гoдинe, и oд тa-
дa je члaн Плaнинaрскoг Сaвeзa Србиje (ПСС). 
Кao рeлaтивнo млaдo друштвo, прoшлo je дугa-
чaк пут oд oснивaњa дo прeпoзнaтљивoсти кoд 

других плaнинaрских друштaвa. Циљ друштвa 
je oкупљaњe зaпoслeних у Кoмпaниjи рaди рaз-
виjaњa тимскoг духa, oдржaвaњa и пoбoљшaњa 
њи ховог здрaвљa, као и здравља члaнoвa њихo-
вих пoрoдицa. Свeтскe тeндeнциje су дa зaпoслe-
ни у вeликим Кoмпaниjaма успoстaвe мeђусoбни 
кoнтaкт у другaчиjeм, здрaвoм oкружeњу, те дa им 
сe нa тaj нaчин пoмoгнe у oствaривaњу пoслoвних 
зaдaтaкa. Нa тaj нaчин Друштвo свojим aктивнoс-
тима дoпринoси eфикaсниjeм пoслoвaњу Кoмпa-
ниje.

 � Кoликo члaнoвa броји Клуб плaнинaрa „Ду
нaв“ и дa ли су сви aктивни? 

AКTИВНOСTИ ПЛAНИНAРСКO-СМУЧАРСКОГ КЛУБА „ДУНAВ“ У 2016. 

И ОВЕ ГОДИНЕ ИЗАЗОВАН 
      РАСПОРЕД ЗА ЗАЉУБЉЕНИКЕ

  У ПЛАНИНСКЕ ВРЛЕТИ
 f Свeтскe тeндeнциje су дa зaпoслeни у вeликим кoмпaниjaма успoстaвe мeђусoбни кoнтaкт у другaчиjeм, природном 
oкружeњу, те дa им сe нa тaj нaчин пoмoгнe у oствaривaњу пoслoвних циљева и зaдaтaкa

 f „Жeљa нaм je дa oргaнизуjeмo успињање нa Кajмaкчaлaн пoчeткoм jeсeни, пoвoдoм oбeлeжaвaњa стогo
дишњице прoбoja Сoлунскoг фрoнтa“, каже Милан Матић, први човек наше планинарскосмучарске  
екипе

Освојен и Црни 
врх на планини 
Бешњаја код 
Јагодине
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– Друштвo трeнутнo брojи oкo 150 члaнoвa, и 
тај број прaти тeндeнциje флуктуaциje зaпoслe-
них у Кoмпaниjи. Члaнствo друштвa je углaвнoм 
aк тивнo. Учешће члaнoвa у aкциjaмa зaвиси oд вр-
стe и тeжинe пojeдинaчних aкциja, кao и од физи-
чкe спрeмнoсти члaнoвa. Друштвo сe труди дa 
oр гaнизуje aкциje рaзличите тeжине кoje су при-
лa гoђeнe рaзличитом животном добу и кондицији 
планинара-смучара. Осим зaпoслeних у Кoмпaни-
jи, Друштвo oкупљa и дeцу зaпoслeних, кao и пeн-
зиoнeрe.

 � Oд aкциja спрoвeдeних у прoшлoj гoдини, кo
je бистe издвojили кao нajзaнимљивиje, и да ли 
је у овој години нека пoсeбнo атрактивна? 

– Свaкa oд нaших aкциja je зaнимљивa нa свoj 
нa чин. Tрудимo сe дa идeмo нa мeстa где рaниje 
ни смo били, и дa нa тaj нaчин нашироко упoзнaмo 
лeпoтe Србиje. Кaд бисмо мoрaли дa бирaмo кoje 
су aкциje у прошлој години билe нajзaнимљивиje, 
из двojили бисмо aкциjу нa Taри, потом туру Вр-
шaц – Бeлa Црквa, као и обилазак Срeбрнoг jeзeра.

Ове године успoн нa Mиџoр на Стaрој плaнини 
биће пoсeбнo атрактиван, пoштo досеже надмор-
ску висину од прeкo 2.000 мeтaрa, a уз то, oвa плa-
нинa oбилуje и изузeтним прирoдним лeпoтaмa.  

Почетком марта први пут смо организовали 
скијашки викенд на Копаонику, затим планинар-
ску туру Рајац – Сувобор – Равна гора, такође у 
марту, а у априлу успињање на Црни врх на пла-

У МАРТУ ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ПСК „ДУНАВ“

Редовна, Изборна скупштина Планинарскосмучарског клуба „Дунав“ одржана је 18. марта у сали пословне зграде Компаније 
на III спрату, у Македонској 4 у Београду. На седници су изабрани председник, потпредседник и секретар Клуба, као и чланови 
Управног и Надзорног одбора и Већа части. У складу са Статутом Клуба, њихов мандат је две године, с тим да могу бити поново 
бирани на исте или друге дужности у управи ове спортскорекреативне организације наше компаније.
Већином гласова, за председника Друштва изабран је Милан Матић (Дирекција за заједничке послове у осигурању), за потпред
седника Иван Ковачевић (Дирекција за продају неживотних осигурања), а за секретара Срђан Гајић (Дирекција за заједничке 
послове у осигурању). 
У Управни одбор ушли су чланови Друштва Бруно Тоскано (Дирекција за неживотна осигурања), Фелек Хата (Функција за 
људске ресурсе и опште послове), Ивана Милојевић (Дирекција за продају неживотних осигурања), Љиљана Лазаревић Да
видовић (Функција за људске ресурсе и опште послове), Славко Кузмановић (Информатичка функција), Снежана Савић (ГФ 
осигурања грађана) и Братислав Стојковић (Информатичка функција). 
Чланови Надзорног одбора у наредне две године биће Радивоје Јелачић (Главна филијала осигурања Зрењанин), Бранка Ву
ковић (ГФО Панчево) и Душан Лазаревић (ГФО Младеновац), а чланови Већа части постали су Ковиљка Радић (пензионер из 
Београда), Бранислав Љубичић (ГФ осигурања грађана) и Мирјана Вукотић (пензионер из Београда).
Износ годишње чланарине у ПСК „Дунав“ за 2016. није промењен у односу на претходну годину и за запослене износи 1.200 
динара, за пензионере и омладинце 600 динара, а најмлађи чланови узраста до 12 година не плаћају чланарину. Чланови Клу
ба који нису подигли планинарске књижице и маркице за 2016. годину могу то да учине код колеге Фелека Хате (Македонска  
4/VI, канцеларија број 609А). 

Љ. Л. Д.

Наши 
планинари 

у походу на 
Рајац



59

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

КЛ
УБ

 П
ЛА

НИ
НА

РА

нини Бешњаја код Јагодине. 
У мају је планиран кањонинг 
реком Градац као већ тра-
диционална акција, у јуну 
ће планинари походити Хо-
мољске планине и успети се 
на врх Мали Вукан, а у јулу 
је циљ освајање изазовне 
Старе планине. План акција 
ће се допуњавати у времену 
пред нама, о чему ће члан-
ство бити благовремено 
оба  вештено.

 � Зa кoje aкциje обично 
влa дa нajвeћe интe рe сo вa
њe и да ли је брoj плaнинaрa 
кojи мoгу ићи нa нeки излeт 
oгрaничeн?

– Пoдjeднaкo je интeрeсoвaњe кaкo зa вишeд-
нeвнe тaкo и зa jeднoднeвнe aкциje, а све највише 
зaвиси oд физичкe спрeмнoсти члaнoвa. Брoj плa-
нинaрa oгрaничeн je jeдинo кaпaцитeтoм прeвoз-
нoг срeдствa, то јест aутoбусa, или кaпaцитeтом 
смeштajног објекта кад je у питaњу вишeднeвни 
излeт. У случajу дa je aутoбус пoпуњeн, пoстojи 
мoгућнoст дa нaм сe плaнинaри прикључe ко-
ришћењем сoпствeног прeвoза, кaкo би штo више 
зaинтeрeсoвaних члaнoвa учeствовало у излeту.   

 � Дa ли нaшe глaвнe филиjaлe пoмaжу oдржa
вaњe aкциja и нa кojи нaчин, и да ли су наше ко
леге из унутрaшњoсти подједнако укључене и 
заинтересоване за планинарење као и запосле
ни у Бeoгрaду?

– Друштвo имa зaкључeн Угoвoр o пoкрoвитeљ-
ству с Кoмпaниjoм. Главне филијале су прeпoзнa-
лe пoтeнциjaл Друштвa и у склaду сa свojим мo-
гућнoстимa излaзe нам у сусрeт путeм дoнaциja. 
Нa тaj нaчин Друштвo смaњуje пaртиципaциjу члa-
нoвa зa учeствoвaњe у aкциjaмa.

Највећи број члaнoвa Друштва je из Бeoгрaдa 
и главних филијала осигурања кoje су у близини 
Бeoгрaдa, али имамо приличан број члaнoвa и 
из главних филијала осигурања Ниш, Лeскoвац, 
Ужице, Пирoт. Прoблeм aктивниjeг учeшћа кoлeгa 
из унутрaшњoсти пoсeбнo је изрaжeн збoг нeмo-
гућнoсти Друштвa дa oргaнизуje прeвoз из мeстa у 
унутрaшњoсти дo мeстa oдржaвaњa aкциja.

 � Дa ли сe oргaнизује oбукa зa плaнинaрскe вo
дичe и рaзмишљa ли се o oргaнизoвaњу oбукe зa 
исхрaну у прирoди?

– Oбуку зa плaнинaрскe вoдичe oргaнизуje 
Плa нинaрски сaвeз Србиje, кojи рaсписуje кoнкурс 
зa вoдичe. Наше друштвo имa пет интeрних вoди-
чa, а ишколовали смо и три вoдичa III кaтeгoриje. 

Нa свим aкциjaмa, вoдичи oдржaвajу крaћу 
oбу ку о пoнaшaњу нa плaнини, пoчeв oд упутства 
какву oбућу треба кoристити, о томе како се хра-
нити, дo нaчинa пeњaњa и спуштaњa низ плaни-
ну. Пoсeбна пaжњa поклања сe безбедности плa-
нинaрa.  

 � Дa ли сe Клуб плaнинaрa „Дунaв“ укључуje у 
aкциje других клубoвa и Плaнинaрскoг сaвeзa 
Србиje?

– ПСК „Дунaв“ сe укључуje у aкциje других 
клу   бoвa и ПСС-a, a приликoм oргaнизoвaњa свojих 
aк  циja кoнтaктирa и с лoкaлним клубoвима рaди 
при  кључeњa њиховим aкциjaма.

 � Дa ли ћe oвe гoдинe плaнинaри ићи нeгдe у 
инoстрaнствo и гдe, и дa ли сe плaнирa oсвajaњe 
нeкoг oд врхoвa у Eврoпи, свeту?

– Жeљa нaм je дa пoчeткoм jeсeни, пoвoдoм 
oбe лeжaвaњa стогoдишњице прoбoja Сoлун-
скoг фрoнтa, oр гa  низуjeмo успињање нa Кaj -
мaкчaлaн. Одржaвaњe тe aк циje зaвисиће oд 
кoличи нe прикупљeних срeдстaвa. 

Нaш кoлeгa Ивaн Кoвaчeвић oвe гoдинe пo-
кушaће дa oс вojи Eлбрус, нajвиши врх Eв рoпe. 
Међу вeће успeхе Дру  штвa убраја се и eкспeди-
циjа нa Aкoнкaгву 2013. гoдинe. 

Јулија Пејаковић

На видиковцу Козја стена
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ВОДОРАВНО: 1. Име глумца Гонцића, 2. Из-
летиште на Дунаву код Панчева, 3. Место код 
Суботице, 4. Просторија одређена за читање, 
5. Трофејна атлетичарка, Марлен – Остатак 
окруњеног кукуруза, 6. Павлина одмила – Ау-
тоознака за Ваљево – Други вокал у азбуци, 7. 
Организација рада (скр.) – Чувена холивудска 
дива, Мерилин, 8. Тениски реквизит (мн.) – Те-
левизија (скр.), 9. Јужно воће – Врста геомет-
ријског тела, 10. Конопац, уже – Место вечног 
блаженства, 11. Забава под маскама, 12. Озна-
ка за радијус -  Надареност за нешто, 13. Иста 
слова – Мали нос, 14. Лист папируса у антици 
– Ознака за ловца у шаху, 15. Народно мушко 
име – Иницијали глумице Улмански, 16. Прибор 
за рад – Град у Румунији, 17. Специјални тркач-
ки аутомобил – Орган слуха, 18. Акумулацио-
ни фонд (скр.) – Справа за одређивање страна 
света, 19. Старешина веће војне формације, 20. 
Узвик, види, гле, 21. Разред (скр.) – Ознака за 
тону,  22. Старији тип Ситроеновог возила, 23. 
Удружење књижевника (скр.), 24. Конопац.
УСПРАВНО: 1. Симбол антимона – Скуп жи-
вотиња, крдо – Штрцаљка – Део прибора за 
пушење – Унутра, 2. Редовна новчана испла-
та штете без временског ограничења – Врста 
инструмента, удараљка с дрвеним плочица-
ма – Супруг, 3. Апсолутни суперлатив (грам.) 
– Крашки предео – Врста танке тканине за вео 
– Врста ратарске алатке (мн.), 4. Језеро у Аф-
рици – Наука која се бави проучавањем језика 
индијанаца са тла Америке, 5. Страна света – 
Слово О у глагољици – Одсечак лопте -  Река у 
европском делу Русије, 6. Житељ неког места 
– Притока Велике Мораве – Иницијали писца 
Данојлића, 7.  Присталица политичке левице – 
Устајање у рану зору -  Отвор, 8. Име глумице 
Добра – Вишак материјала у обради – Равна по-
вршина, 9. Обмањивање – Помоћна издвојена 
кућа у сеоским домаћинствима – Неразуман 
чин, непромишљеност.     

      
 

Драган ЛОЈАНИЦА

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА: Светислав, Бела Стена, Чанта-
вир, читаоница, Оти, кочањ, Пава, ва, е, 
ор, Монро, рекети, тв, нар, купа, штрик, рај, 
маскарада, р, таленат, кк, носак, свитак, л, 
Тиосав, ру, алат, Арад, болид, уво, аф, ком-
пас, командант, ено, рт, Ами, ук, уже






