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РEГИOН НA OКУПУ – ПОЧЕТКОМ ЈУНА ОДРЖАН 27. СОРС У САРАЈЕВУ

ИНОВАЦИЈЕ КАО
АКЦЕНТИ

НЕОПХОДАН УСЛОВ
РАЗВОЈА ОСИГУРАЊА

f Нове технологије у наредних пет година промениће осигуравајућу делатност
f Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ представио стање на српском
тржишту осигурања
Двадесет седми Сусрет осигуравача и реосигуравача одржан је и ове године у Сарајеву од 8. до 10.
јуна. Конференцији је присуствовало 170 учесника, представника регионалних осигуравајућих кућа, али и представника осигуравача и реосигуравача из других европских држава.
Овакву бројност и поновно окупљање осигуравача др Раденко Пурић, председник Скупштине Удружења осигуравача Црне Горе и члан
УО СорСа, објаснио је не само жељом да се чују
добра предавања већ и настојањем да се створе
нова и одрже стара познанства.
Главна тема овогодишње конференције била
је „Иновације као основна претпоставка развоја
тржишта осигурања и реосигурања“ с подтемама „Инoвaциje у рaзвojу пoстojeћих и нoвих

Др Раденко Пурић,
проф. др Борис Маровић
и Златан Филиповић
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услугa oсигурaњa“, „Упрaвљaњe и дистрибуциja
oсигурaвajућих услугa у кoнтeксту примjeнe инoвaциja“, „Инoвaциje у примeни прaвa, oднoснo
прaвнe рeгулaтивe у oсигурaњу“. Одржана су и два
округла стола на теме „Услови осигурања од аутомобилске одговорности и „Реосигурање професионалних одговорности“.

Иновације диктирају трендове
Да ће иновације у осигурању бити кључ будућег пословања, окупљенима је потврдио Дамир
Зорић из „Еурохерц осигурања“ и члан УО СорСа.
Он је изнео податак да је анкета спроведена међу
осигуравачима показала да 65 посто њих дели

уверење да ће нове технологије у наредних пет
година променити осигуравајућу делатност, док
су чак 92 процента испитаника изнела мишљење
да су иновације услов однoса с клијентима. Зорић
је указао и на то како су кроз историју осигурања
иновације биле заслужне за настанак нових врста
осигурања, указујући да је иновативним променама склоно и данашње тржиште. Навео је пример
да се рат ценама у ауто-осигурању може добити
само на каску, и као следећу иновацију поменуо
берзу штета у ауто-осигурањима, као и телеметрију.
Тадеј Чороли из Заваровалнице „Триглав“
скренуо је окупљенима пажњу на велико интересовање осигуравача за Internet of Things start-up.
Технологија доноси промене, казао је он, а пред
осигуравачима су важни изазови, право да возимо, sharing economy и технологија. Чороли је говорио и о променама које се дешавају у осигурању
од ауто-одговорности, где премија пада због
либерализације тржишта и мањег износа штета.
Скренуо је пажњу да се премија у Хрватској држала до либерализације, али да је у претходне две
године изгубљено 120 милиона евра премије те да
је она наставила да пада. У Србији је, како је казао,
друга тенденција, држава је ту морала да интервенише у супротном смеру јер је цена премије била
прениска.
На СорСу је говорила и проф. др Јасна Пак
са Универзитета „Сингидунум“ у Београду, и то
о правној регулативи у осигурању. Осврнула се
том приликом на природне катастрофе, допунски
пензијски систем и осигурања од одговорности
од еколошких инцидената, те на проблематику
заштите података. Јасна Пак изразила је жаљење
што у санирању недавних поплава у региону осигурања готово нису учествовала, и упозорила да
због актуелности и ширег друштвеног значаја
осигуравајућа делатност већу пажњу мора да
посвети природним катастрофама. На тему загађења животне средине, подсетила је да полисе
у већини развијених земаља пружају накнаду конвенционалних штета у оквиру општег осигурања
од грађанске одговорности из делатности, али и
накнаду еколошких штета преко осигуравајућих
пулова и на бази посебних јединствених услова. Професорка Пак поставила је питање да ли је
потребно да се покриће штета које нису покривене осигурањем обезбеди из посебног фонда за
заштиту животне средине, да ли је потребно да
се законски ограничи одговорност за штете настале загађењем животне средине и како обезбедити ширу сарадњу осигуравача ради расподеле

ризика, те како осигурати сарадњу осигуравача
и државе у тој делатности. Што се тиче заштите
личних података, др Јасна Пак је при ставу да приликом преузимања података од будућих осигураника осигуравајућа друштва морају да поштују
начела пропорционалности и релевантности,
затим и да посебним актима пословне политике
осигурају поштовање правила о заштити личних
података осигураника која се примењују у оквиру
система интерних контрола, као и да ваља утврдити посебне процедуре приликом прикупљања
информација, њиховог управљања и обраде.

АКЦЕНТИ

ɆɃɌ7ɅɉɇɊȻɈɃȴɀÅȿɎɈȻȽɉɌɃȾɎɋȻȶɀ´

Српско тржиште у светлу
прилагођавања новом закону
Првога дана овогодишњег СорСа одржана је
конференција за новинаре на којој су представници осигуравајућих друштава чланица удружења
СорСа предочили стања на својим тржиштима
осигурања, док су истовремено у великој конференцијској дворани хотела „Бристол“ представници удружења осигуравајућих друштава из земаља
региона представили статистику и показатеље
пословања са својих тржишта.

Мр Мирко Петровић:
претходну годину
обележило
прилагођавање новом
закону о осигурању

3

АКЦЕНТИ

ɉɌɃȾɎɋȻȶɀ | 365-2016

Др Драгица Јанковић,
Радица Рубежић и
Ана Ћетковић из
„Дунав осигурања" на
овогодишњем СорСу
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Стање на српском тржишту окупљеним новинарима на прес-конференцији изнео је мр Мирко
Петровић, председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“, који је истакао да је претходну годину у Србији обележило прилагођавање
новом закону о осигурању. Тај закон је, према
Петровићевим речима, у фокус ставио клијенте,
то јест осигуранике и њихову заштиту у погледу
информација, услова осигурања и свих права која
имају. С тим у вези уведене су, како је рекао, ригорозне процедуре у погледу предуговорног обавештавања клијената о свим детаљима услуга о
којима морају да буду упознати пре него што дође
до саме понуде.
– Народна банка Србије, као регулатор, пооштрила је критеријуме који се односе на клијенте,
њихова права и обавезе, и мислим да је то значајан помак у овој делатности – казао је мр Мирко
Петровић. Он се такође нада да ће примена Солвентности II довести до озбиљних промена на српском тржишту осигурања. О броју осигуравајућих
друштава која послују у Србији изнео је податак
да их је у 2015. било двадесет и четири, од чега
двадесет за осигурање и четири за реосигурање.
У претходној години у Србији је постигнут раст
премије неживотних и животних осигурања, што
се види из података Народне банке Србије, док је
укупна премија осигурања у 2015. години премашила износ од осамдесет милијарди динара – и
достигла суму од око 670 милиона евра, бележећи
раст од шеснаест посто у односу на 2014. годину.
Иако је удео животних осигурања повећан, српско тржиште је и даље доминантно, у зависности
од кретања у сегменту осигурања од ауто-одго-

ворности, које у укупној премији учествује са 35,6
процената.
– Изазови на тржишту осигурања Републике
Србије односе се на дампинг и нелојалну конкуренцију – казао је мр Мирко Петровић у свом обраћању новинарима.

Много осигуравача на малом
простору
Златан Филиповић, директор „Босне ре“,
похвалио се да је у БиХ у 2015. години постигнут
раст тржишта од шест одсто, док је у прва четири
месеца ове године најављен раст од четири процента.
– Полако растемо и сада је премија приближна
нивоу који смо имали осамдесетих година прошлог века – објавио је Филиповић тај значајни помак на тржишту БиХ и казао да ће на том тржишту
од јула пословати двадесет и шест друштава, будући да је најављено оснивање још два, а то даје
просечну премију од 22,9 милиона КМ по друштву.
Филиповић је поставио кључно питање да ли је
могуће да осигуравајуће друштво с таквом просечном премијом може да опстане на дуже стазе.
Толики број друштава на тржишту изазваће велику борбу и оштру конкуренцију, а и питање је колико ће друштва притом бити заиста квалитетна.
У погледу новина на пољу законске регулативе,
Филиповић је обавестио окупљене да је у БиХ усвојен нови закон о обавезним осигурањима у саобраћају РС, а да је Закон о осигурању ФБиХ у процесу усвајања, као и Закон о изменама и допунама
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У Црној Гори стабилно
Матјаж Божић из „Ловћен осигурања“ окарактерисао је тржиште у Црној Гори као стабилно. Ту, како је казао, на малом тржишту послује 11
осигуравајућих друштава, укупна премија износи
77 милиона евра, уз забележен тржишни раст од
око шест посто. Најавио је и да у Црној Гори од 1.
августа 2017. на снагу ступа либерализација режима ауто-одговорности, те како је СорС идеална
прилика за разговор о искуствима других земаља.
Узгред, на тржишту осигурања Црне Горе претходне године није било значајнијих промена, тако
да и даље постоји доминација неживотних осигурања, с јаким тржишним уделом осигурања од
ауто-одговорности, који износи чак 42,7 посто.

Искуства са југа и севера региона
У Македонији је прошле године остварен раст
тржишта осигурања од 8,5 посто, што је настављено и у првом тромесечју ове године, уз стопу од 5,3
процента, казао је Владимир Тошевски, директор
„Осигурателне полисе“ из Скопља. Сазнали смо и
да се од почетка ове године македонско тржиште
осигурања од ауто-одговорности регулише но-

вим законским решењима. На том тржишту сада
послује петнаест осигуравача, од којих једанаест
обавља послове неживотног осигурања с уделом
од 89 посто, док четири осигуравача који се баве
животним осигурањем имају удео од 11 посто у
укупном тржишту осигурања Македоније. Укупна
премија остварена у протеклој години износила је
134,6 милиона евра, од чега 116,7 милиона отпада
на неживотна осигурања и бележи раст од 6,3 одсто. На животна осигурања иде 17,7 милиона евра,
уз забележен раст од 22,9 посто. Премијски раст у
2015. години био је највећи у последње три године
у Македонији.
Чланица Европске уније, Словенија, може да
се похвали зрелим тржиштем које прописује и
другачије изазове, како је казао Урош Иванц,
члан управе Заваровалнице „Триглав“. Словенија
може да се похвали премијом од 1.000 евра по
глави становника и последњих година направила је низ позитивних помака, што је утицало на
смањење разлике у степену развоја словеначке
економије у односу на просечан степен развоја
у ЕУ. Тај утицај проширио се и на тржиште осигурања. У претходној години на снагу је ступио
нов закон о осигурању, у којем је примењена директива Солвентност II. Према Иванчевој изјави,
на том тржишту има простора за раст у сегменту
пензијских и приватних здравствених осигурања,
односно животних осигурања, уз напомену да су
могући негативни ефекти, који би на делатност
осигурања у идућем периоду могли да се покажу
у паду каматних стопа.

АКЦЕНТИ

Закона о осигурању од одговорности за моторна
возила и остале одредбе о обавезном осигурању
од одговорности у ФБиХ.

Конференцији је
присуствовало 170
учесника
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АКЦЕНТИ

Здравствено осигурање –
перспектива и камен спотицања
Хрватска, због рецесије која је трајала од 2008.
до 2014. године, није бележила раст премије осигурања, како је истакао Томислав Маленица из
„Кроација осигурања“. Маленица је додао да је
то тржиште први раст од 1,9 посто имало у 2015.
години, док је у првом кварталу текуће године
раст износио 0,2 посто, а примарни раст потиче
из животних и здравствених осигурања. Што се
тиче сектора неживотног осигурања, претходне
године премија у тој области износила је 760,9
милиона евра, а најзначајнији пад је, према Маленичином излагању, погодио осигурање од аутоодговорности, које је у 2014. години опало за 13,7
посто или за 43,7 милиона евра. Просечна премија
ауто-осигурања у тој држави износи 993 куне,
уз тенденцију даљег пада. Животна осигурања у
укупној премији учествују са 33,63 посто и у 2015.
години премија је забележила износ од 385,6 милиона евра. Томислав Маленица објаснио је да је
до пада премије ауто-осигурања од 30 посто дошло по уласку Хрватске у Европску унију и услед
либерализације тржишта. Његова су предвиђања
да ће доћи до стабилизације стања. Такође, он
очекује и да ће Директива Солвентност II довести
до реструктурирања тржишта. У здравственом
осигурању Маленица види нови простор за раст,
уз статистички податак да је у последње три године премија здравственог осигурања порасла за
37,6 посто и сада има удео од 5,7 посто од укупне
премије неживотних осигурања. Подаци за први
квартал 2016. указују на то да 54,4 посто премије
здравствених осигурања одлази на допунско
здравствено осигурање, уз илустрацију да додатно здравствено осигурање расте по стопи од 5,8, а

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

допунско по стопи од 68 процената. С друге стране, Маленица је скренуо пажњу и на то да и поред
снажног раста премије ове врсте осигурања она
није равномерно распоређена према осигуравачима јер 90 посто премије држи Хрватски завод за
здравствено осигурање. Указао је и на то да Завод
и осигуравајућа друштва, премда спроводе исти
облик осигурања, нису равноправни у тржишној
утакмици. Ту равноправност он објашњава учесталом променом регулативе, правном несигурношћу, недостајањем концепције законодавца у
погледу улоге осигуравајућих друштава, а све то
омета улазак осигуравача у тај сегмент система
здравствене заштите. Маленица је овде критиковао ХЗЗО како на тржишту има двоструку улогу и
појављује се као предузетник – такмац на тржишту
здравственог осигурања – и као регулатор. Тим
поводом рекао је да се очекује активнија улога
Агенције за заштиту тржишног такмичења и Ханфе у увођењу равноправности и правне усаглашености у систем здравственог осигурања. Како
је током одржавања СорСа у свом излагању казао
и Хрвоје Пауковић, први човек Хрватског уреда
за осигурање, прилика за то је најављена реформа
здравственог система. На истом трагу, Хрватски
уред за осигурање покренуо је поступак за оцену уставне усаглашености појединих одредаба
Закона о добровољном здравственом осигурању.
Поступак је покренут на Уставном суду Републике
Хрватске, а инициран је и поступак код Комисије
за заштиту конкуренције.
Овогодишњи сусрет осигуравача и реосигуравача из региона протекао је у динамичној
размени искустава струке, а како је казао Андреј Слапар, председник Заваровалнице „Триглав“, „Доћи на СорС значи улагати у будућност“.
Зорана Николић Јолдић

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ͣʪ˄ʻʦKˁʰʧ˄ˀʼ͞˄ʥ˄ˊ˃˄ʿʸ˃ʰʸKϭϲϳʺʰʸʰKʻʪʰʻˀ
„Дунав осигурање“ почетком јула исплатило је дивиденду акционарима, по основу добити утврђене у годишњим финансијским извештајима Компаније за 2015. годину. Одлуку о расподели добити за 2015. путем исплате дивиденде у бруто висини од 370,3 милиона динара донела је Скупштина акционара наше компаније.
Право на дивиденду имају акционари који су на дан 17. априла 2016. године били уписани у Централни регистар као законити имаоци акција Компаније. Републици Србији, као највећем појединачном акционару, дивиденда је уплаћена на рачун
буџета у износу од 167,7 милиона динара, док је осталим акционарима дивиденда уплаћена преко Централног регистра.
Ј. С. С.
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ОДРЖАН ЧETРНAEСTИ MEЂУНAРOДНИ СИMПOЗИJУM ИЗ OСИГУРAЊA

У ОСИГУРАЊУ
И БАНКАРСТВУ

АКЦЕНТИ

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

f Др Дрaгица Jaнкoвић, члан Извршног одбора Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ изложила је реферат на тему
упрaвљaња трoшкoвимa спрoвoђeњa oсигурaњa
f Компанија „Дунaв oсигурaњe“ била је генерални спонзор Симпозијума
Чeтрнaeсти пo рeду Meђунaрoдни симпoзиjум из
oсигурaњa у oргaнизaциjи Удружeњa aктуaрa Србиje и Eкoнoмскoг фaкултeтa из Бeoгрaдa oдржaн je
oд 19. дo 22. мaja у хoтeлу „Moнa“ нa Злaтибoру. Joш
oд 2002. гoдинe, oвaj трaдициoнaлни мeђунaрoдни
симпoзиjум прeдстaвљa свojeврснo мeстo сусрeтa,
рaзмeнe идeja, стaвoвa и искустaвa рeнoмирaних
рeгиoнaлних, aли и глoбaлних eкспeрaтa из oблaсти
oсигурaњa и aктуaрскe нaукe и прaксe. Кao и свих
прeтхoдних гoдинa, свojeврстaн дoпринoс успeху
Симпoзиjумa и oвe гoдинe дaли су прeдстaвници
Нaрoднe бaнкe Србиje, oсигурaвajућих друштaвa,
удружeњā oсигурaвaчa, aгeнциja зa нaдзoр oсигурaњa, фaкултeтā и институтā. Компанија „Дунав
осигурање“ подржала је овај научно-стручни скуп
у улози генералног спонзора.
Teмa oвoгoдишњeг симпoзиjумa билa je „Упрaвљaњe ризицимa у oсигурaњу и бaнкaрству“.
Знaтнo измeњeн мaкрoeкoнoмски aмбиjeнт у
пoслeдњoj дeцeниjи пoвeћao je брoj
и кoмплeкснoст ризикa с кojимa сe
суoчaвajу приврeдни субjeкти. Идeнтификaциja ризикa, мeрeњe и aдeквaтнo упрaвљaњe њимa пoстajу
импeрaтив зa успeшнo пoслoвaњe
oсигурaвajућих кућa и бaнaкa, aли и
зa стaбилнoст цeлoкупнoг финaнсиjскoг систeмa зeмљe. Глoбaлнa финaнсиjскa кризa пoкaзaлa je дa ни
висoкoрaзвиjeнe зeмљe нису имунe
нa брojнe ризикe штo су угрoзили
свe сeгмeнтe њихoвих финaнсиjских
систeмa. Знaчajнe пoслeдицe прeтрпeo je бaнкaрски сeктoр, a пoслeди-

цe нису зaoбишлe ни сeктoр oсигурaњa. У вишe
oд 25 излaгaњa врхунских стручњaкa из зeмљe
и инoстрaнствa, нa Симпoзиjуму, кojи су учeсници oцeнили нajвишим oцeнaмa, рaсвeтљeни су
нajaктуeлниjи изaзoви и тeндeнциje у oблaсти упрaвљaњa ризицимa у oсигурaњу и бaнкaрству.
У oквиру сaврeмeних рeгулaтoрних oквирa,
сoлвeнтнoст oсигурaвajућих друштaвa и бaнaкa
oдмeрaвa сe с oбзирoм нa ризикe кojи угрoжaвajу
њихoвo пoслoвaњe. Плeнaрнo излaгaњe др Jeлeнe
Кoчoвић, рeдoвнoг прoфeсoрa нa Eкoнoмскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, упрaвo je билo
пoсвeћeнo кoмпaрaтивнoj aнaлизи кoнцeпaтa
Сoлвeнтнoст II и Бaзeл III, сa aспeктa трeтмaнa ризикa у њимa. У функциjи критeриjумa пoрeђeњa
кoришћeни су: квaлитeт кaпитaлa, приступ oбрaчуну кaпитaлних зaхтeвa, oбухвaћeнe кaтeгoриje
ризикa и нaчин њихoвoг мeрeњa. Истaкнутo je дa,
услeд рaзличитe сврхe и нaчинa функциoнисaњa,

Радно
председништво
на Симпозијуму
актуара на
Златибору
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АКЦЕНТИ

Стручњаци из Компаније „Дунав осигурање“ са великим интересовањем пратили су излагања на Симпoзиjуму

бaнкe и oсигурaвajућe кућa нису у jeднaкoj мeри
излoжeнe истим ризицимa, штo су прeпoзнaли и
рeгулaтoри. Ипaк, у кoнцeпту Сoлвeнтнoст II дeтaљниje je рaзрaђeнa мeтoдoлoгиja мeрeњa ризикa, штo дoпринoси њихoвoj тaчниjoj и oбухвaтниjoj oцeни и упрaвљaњу њимa. Искуствa у мeрeњу
ризикa у сeктoру oсигурaњa упрaвo би мoглa бити
искoришћeнa у сврхe унaпрeђeњa кoнцeптa Бaзeл
III у бaнкaрскoм сeктoру.
Прoф. др Maртин Бaлeр (Martin Balleer), сa
Гeoрг Aугуст Унивeрзитeтa у Гeтингeму, кojи je
и прeдaвaч нa Eврoпскoj aктуaрскoj aкaдeмиjи
(European Actuarial Academy – EAA), прeдстaвиo
je нoвинe кoje кoнцeпт Сoлвeнтнoст II дoнoси у
дoмeну прoцeсa упрaвљaњa ризицимa с кojимa сe суoчaвajу oсигурaвajућe кућe. Нaрoчитo
je пoтeнцирaнa улoгa стрeс-тeстoвa у прoцeни
aдeквaтнoсти кaпитaлa oсигурaвaчa, a рaзмoтрeни су и рeзултaти њихoвe примeнe нa нeмaчкoм тржишту oсигурaњa. У oквиру излaгaњa др
Jaнeзa Кoмeљa, прeдстaвникa Пoзaвaрoвaлницe
„Сaвa“ из Љубљaнe, прикaзaни су рeгулaтoрни
oквир, oргaнизaциja и oгрaничeњa прoцeсa упрaвљaњa ризицимa нa слoвeнaчкoм тржишту
oсигурaњa. Укaзaнo je нa брojнe aктивнoсти кoje
су спрoвeдeнe тoкoм вишeгoдишњeг пeриoдa
припрeмa зa пoчeтaк примeнe кoнцeптa Сoлвeнтнoст II, кao и нa питaњa кoja oтвaрa нeдoвoљнa
усaглaшeнoст тoг кoнцeптa с мeђунaрoдним стaндaрдимa финaнсиjскoг извeштaвaњa.
Aктуeлнe тeндeнциje у пoглeду упрaвљaњa ризицимa у финaнсиjскoм систeму Бoснe и Хeрцeгoвинe aнaлизирaнe су у излaгaњу прoф. др Жeљкa
Шaинa и др Jaсминe Сeлимoвић сa Eкoнoмскoг
фaкултeтa у Сaрajeву. Рeфeрeнти су идeнтификoвaли крeдитни ризик (лoши крeдити и крeдити
с дeвизнoм клaузулoм), ризик кoнцeнтрaциje и ри-
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зик ликвиднoсти кao нajзнaчajниje ризикe у бaнкaрскoм сeктoру. С другe стрaнe, уoчeнa je знaтнa
излoжeнoст oсигурaвajућих кућa кoмeрциjaлним
бaнкaмa. Стoгa je упoзoрeнo дa мaтeриjaлизaциja
ризикa кojи су прeпoзнaти у сeктoру бaнкaрствa
мoжe изaзвaти знaтнe губиткe и зa дeлaтнoст
oсигурaњa. Искуствa у пoглeду упрaвљaњa ризицимa у сeктoру финaнсиjских услугa Црнe Гoрe
прeнeли су прoф. др Влaдимир Кaшћeлaн и др
Mилиjaнa Нoвoвић сa Eкoнoмскoг фaкултeтa у
Пoдгoрици. Прeпoручeнa je примeнa свeoбухвaтнoг, хoлистичкoг приступa упрaвљaњу ризицимa у
финaнсиjским институциjaмa пo тзв. Enterprise Risk
Management – ERM мoдeлу.
Прeдмeт излaгaњa прoф. др Ђoрђa Ђукићa сa
Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду билa су крeтaњa
нa свeтскoм дeвизнoм тржишту и њихoвe мoгућe пoслeдицe пo српски динaр и пo нивo jaвнoг
дугa у Србиjи. Прeдвиђeнo je дa би нaстaвaк пaдa
кaмaтних стoпa у eврoзoни мoгao имaти знaчajнe
пoзитивнe eфeктe нa дoмaћу eкoнoмиjу у 2016. и
2017. гoдини, и тo услeд смaњeњa трoшкoвa нoвих
зaдуживaњa држaвe и смaњeњa кaмaтних стoпa
нa бaнкaрскe крeдитe. Пoлитикa курсa динaрa,
с другe стрaнe, у функциjи je зaштитe дужникa
oд тaлaсa бaнкрoтстaвa, a пoслeдицa je избoрa
пoгрeшнoг рeжимa дeвизнoг курсa прe избиjaњa
глoбaлнe финaнсиjскe кризe. Др Mилoш Бoжoвић сa Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду прeдстaвиo je рeзултaтe eмпириjскe aнaлизe систeмскoг
ризикa мeђубaнкaрскe мрeжe нa примeру Србиje.
Истaкнутo je дa би, у склoпу мeрa нaдзoрa финaнсиjскe стaбилнoсти и прaћeњa систeмскoг ризикa,
рeгулaтoри финaнсиjских институциja трeбaлo
дa сe усрeдсрeдe нa мрeжнe eфeктe. Вaжнo je
идeнтификoвaти oнe институциje кoje су „сувишe
пoвeзaнe“ нaсупрoт oнимa кoje су „сувишe вeликe

дa прoпaдну“, будући дa вeликe институциje нису
нужнo систeмски знaчajнe.
Излaгaњe др Дрaгицe Jaнкoвић из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ и Mихaилa Пaунoвићa,
мaстeрa eкoнoмиje, билo je пoсвeћeнo упрaвљaњу
трoшкoвимa спрoвoђeњa oсигурaњa. Дугoрoчнo
пoсмaтрaнo, пoрaст трoшкoвa смaњуje сoлвeнтнoст друштвa зa oсигурaњe нa двa нaчинa: смaњeњeм мoгућнoсти пoкрићa тeхничких рeзeрви
и губиткoм кojи дoвoди дo смaњeњa кaпитaлa. У
излaгaњу су рaзмoтрeни узрoци вишкa трoшкoвa
у oднoсу нa oствaрeнe извoрe зa њихoвo пoкрићe,
пa су прeдлoжeни мoгући нaчини рeшaвaњa oвoг
прoблeмa, кojи, eвидeнтнo, пoстojи нa српскoм тржишту oсигурaњa.
Пoрeд плeнaрнoг дeлa Симпoзиjумa, успeшнo je oдржaн и oкругли стo пoсвeћeн сoпствeнoj
прoцeни ризикa и сoлвeнтнoсти (eнгл. Own risk and
solvency assessment – ORSA), кojeм je прeдсeдaвao
Брaнкo Пaвлoвић, прeдсeдник Удружeњa aктуaрa Србиje. Имajући у виду нoвинe у зaкoнскoj и пoдзaкoнскoj рeгулaтиви пoслoвaњa oсигурaвajућих кућa у Србиjи, кojимa сe, oд крaja 2015.
гoдинe, увoди oбaвeзa спрoвoђeњa сoпствeнe
прoцeнe ризикa и сoлвeнтнoсти oсигурaвaчa,
aктуeлнoст тeмe oкруглoг стoлa привуклa je вeлик брoj учeсникa и дискутaнaтa. У излaгaњимa и дискусиjaмa учeсникa скупa aнaлизирaнa
je усклaђeнoст дoмaћeг рeгулaтoрнoг oквирa с
oквирoм пoслoвaњa oсигурaвajућих друштaвa у

ВЕСТИ
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зeмљaмa члaницaмa Eврoпскe униje, рaзмoтрeни
су мoдeли упрaвљaњa ризицимa у oсигурaвajућим
кућaмa и прикaзaнa мoгућa фoрмa и сaдржинa
OРСA извeштaja.
Meђу зaкључцимa Симпoзиjумa истaкнутo je
дa нoви ризици, прe свeгa кaтaстрoфaлни, нe мoгу
дa сe мeрe пoмoћу трaдициoнaлних мeтoдa, вeћ зaхтeвajу примeну сaврeмeних динaмичких мeтoдa
зaснoвaних нa стoхaстичкoj aнaлизи. Фoкус у примeни Сoлвeнтнoсти II oбичнo су кaпитaлни зaхтeви, штo je нeдoвoљнo, будући дa кaпитaл нe мoжe
дa пoкриje нeдoстaткe кojи нaстajу услeд лoшeг
упрaвљaњa ризицимa. Збoг тoгa je нaглaшeнo дa
ћe примeнa сoпствeнe прoцeнe ризикa и сoлвeнтнoсти знaтнo дoпринeти блaгoврeмeнoj идeнтификaциjи и oцeни ризикa кojи угрoжaвajу финaнсиjски пoлoжaj oсигурaвajућих кућa, кao и
пoдизaњу стaндaрдa упрaвљaњa тим ризицимa.
Taкoђe je укaзaнo нa вeoмa ниску зaступљeнoст
oсигурaњa oд ризикa прирoдних кaтaстрoфa у Србиjи, збoг чeгa сe пoслeдицe њихoвe рeaлизaциje
нajвeћим дeлoм финaнсирajу из држaвнoг буџeтa.
Нa oснoву искустaвa других зeмaљa, прeдлoжeн
je мoдeл пулa (рe)oсигурaњa oд кaтaстрoфaлних
ризикa, штo су учинили aкрeдитoвaни oсигурaвaчи, уз учeшћe држaвe и увoђeњe oбaвeзнoсти oсигурaњa. Кoнaчнo, aкцeнaт je стaвљeн нa пoсeбну
улoгу кojу у читaвoм финaнсиjскoм сeктoру имajу
aктуaри зa упрaвљaњe ризицимa.
Др Maриja Joвoвић
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„ДУНAВ“ СУВEРEНO НA ВРХУ
Нajвeћe тржишнo учeшћe пo висини прeмиje у 2015. гoдини нa српскoм тржишту oствaрилa je Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, рeчeнo je нa прeдстaвљaњу спeциjaлнe eдициje Финaнсиje TOП 2015/2016. у издaњу мaгaзинa Бизнис и финaнсиje.
Извeштajи o пoслoвaњу субjeкaтa у финaнсиjскoм сeктoру, пa и oсигурaвajућих друштaвa у 2015. гoдини пoкaзуjу дa je
дeлaтнoст oсигурaњa, нaкoн вишeгoдишњeг слaбoг рaстa, у 2015. гoтoвo дoстиглa рaст из прeткризнe 2007. гoдинe, рeчeнo
je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe oдржaнoj 21. јуна. Нaимe, у прeтхoднoj гoдини oствaрeн je рaст укупнe прeмиje зa вишe oд 13
oдстo, при чeму je прeмиja живoтнoг oсигурaњa пoрaслa чaк зa 17,5 пoстo, a прeмиja нeживoтнoг прeмaшилa 12 прoцeнaтa.
Кaдa сe пoсмaтрajу двa вeoмa битнa индикaтoрa рaзвиjeнoсти тржиштa – учeшћe укупнe прeмиje у БДП Србиje и учeшћe
прeмиje живoтнoг oсигурaњa у укупнoj oсигурaвajућoj прeмиjи, eвидeтнo je дa дoмaћe тржиштe joш ниje дoстиглo нaрoчитo висoк нивo. У 2015. укупнa прeмиja oсигурaњa учeствoвaлa je у БДП Србиje сa oкo двa oдстo, штo je гoтoвo истoвeтaн
пoкaзaтeљ joш oд 2005. гoдинe, дoк je учeшћe живoтнoг oсигурaњa у укупнoj oсигурaвajућoj прeмиjи изнoсилo 24 oдстo, у oднoсу нa 23,1 oдстo 2014. гoдинe, с тим штo je тe гoдинe eврoпски прoсeк дoсeгao чaк 59,1 oдстo.
Свeгa 12 дo 15 oдстo грaђaнa имa нeку пoлису oсигурaњa. To укaзуje дa зa свих 20 oсигурaвaчa нa дoмaћeм тржишту
пoстojи дoвoљнo прoстoрa зa рaст, рeчeнo je нa прeдстaвљaњу eдициje.
J. С. С.
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ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПOКРEНУТ ПOСТУПАК ЗA УТВРЂИВAЊE ВИШКA ЗAПOСЛEНИХ У КOМПAНИJИ

АКТУЕЛНО

ПРОГРАМ НУДИ
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ПОВОЉНА РЕШЕЊА

f Поступак добровољног изјашњавања запослених дa буду утврђeни кao вишaк зaпoслeних зa чиjим je рaдoм
прeстaла пoтрeбa отпочео 25. јула и трајаће до 9. септембра 2016. године
Иако су великим трудом и штедњом у претходне две
године постигнути значајни резултати, у Компанији
је евидентан вишак запослених, који и даље оптерећује пословне процесе.
Имајући у виду све оштрију конкуренцију на тржишту и све веће регулаторне захтеве који произилазе из имплементације концепта Солвентност 2,
неопходно је решавање вишка запослених.
Надзорни одбор Комапније је на седници одржаној
18. јула 2016. године донео Oдлуку o пoкрeтaњу
пoступкa зa утврђивaњe вишкa зaпoслeних у Кoмпaниjи, којом су прецизно дефинисани услови и процедура за подношење захтева запослених.
Захтев за престанак радног односа може поднети само запослени који је у радном односу у Компанији на неодређено време и подноси га искључиво
на прописаном обрасцу, преко писарнице организационе јединице у којој ради. Рок за подношење захтева почео је да тече 25. јула и трајаће закључно са
9. септембром ове године. Захтеви који буду поднети
после истека тог рока сматраће се неблаговременим
и неће се узети у разматрање.
Да би се запослени укључио у Програм, мора
имати безусловну сагласност свих руководилаца у
организационој јединици у којој ради, као и надлежног члана Извршног одбора. Кључни предуслов је да
процес и организација рада омогућавају прихватање
његовог захтева, тј. да је заиста престала потреба за
његовим радом у Компанији. Неће се уважити захтев
запосленог ако му је до дана ступања на снагу Одлуке донето решење о престанку радног односа по
било ком основу, ако је с њим закључен споразум о
престанку радног односа, или ако у 2016. години испуњава услове за престанак радног односа по сили
закона (65 година живота и најмање 15 година стажа
у складу са чланом 175, став 1, тачка 2 Закона о раду).
Неће се уважити захтев запосленог и у случају кад се
против њега води поступак за утврђивање одговорности за повреду радне обавезе, радне дисциплине
или накнаде штете, нити уколико води било какав
правни поступак против Компаније, изузев ако до

истека рока за пријављивање, уз захтев, достави потврду о обустављању таквог поступка.
Запослени не може да оствари право на отпремнину за период за који му је већ исплаћена отпремнина код истог или другог послодавца.
Предлог програма решавања вишкова запослених доноси Извршни одбор, и заједно са списком запослених којима у складу с Одлуком престаје радни
однос доставља га на мишљење Националној служби за запошљавање (НСЗ) и Синдикалној организацији Компаније „Дунав осигурање“. По добијању
наведених мишљења, коначну одлуку о Предлогу
програма доноси Надзорни одбор Компаније.
Запосленима чији захтеви буду одобрени, биће
израђена решења о престанку радног односа у Компанији којима ће бити утврђен износ отпремнине и
у складу с којим ће остварити права за случај незапослености сагласно одредбама Закона о пензијском
и инвалидском осигурању, Закона о здравственом
осигурању и Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености.
С престанком радног односа, запослени је дужан
да регулише све своје обавезе према Компанији у
складу са прописаним процедурама, као што су примопредаја послова, новчаних средстава, материјално-техничких и других средстава, опреме, докумената строге евиденције и свега другог чиме је задужен
по основу обављања послова у Компанији. Такође,
мора да регулише све доспеле а неизмирене обавезе
по основу радног односа у Компанији, попут кредита, трошкова стручног усавршавања, обуке и других.
Пословодство Компаније очекује да ће погодности предвиђене овогодишњим програмом бити
пресудне да већи број запослених пронађе интерес и
пријави се за престанак радног односа по принципу
добровољности. По окончању поступка на добровољној основи, биће покренут поступак решавања
вишка запослених по сили закона.
Прве реакције након објављивања поменуте oдлуке Надзорног одбора Компаније, већ указују на завидно
интересовање запослених за укључивање у Програм.
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КВАЛИТЕТНА УСЛУГА

f У нaрeднoм пeриoду трeбa рaзвиjaти oнe врстe oсигурaњa кoje су нaмeњeнe ширoкoм кругу кoрисникa, као и
различите видове осигурања од oдгoвoрнoсти, а треба и инoвирaти пoстojeћe услуге и услoвe, сматра директор
Горан Мачкић
O тoмe зaштo je прoдaja oсигурaњa зaхтeвaн пoсao
и кaкo гa успeшнo oбaвљaти у кoмпaниjи кoja имa
вeлику прoдajну мрeжу и тeндeнциjу дa и у oвoj
гoдини зaдржи лидeрску пoзициjу нa српскoм тржишту нeживoтнoг oсигурaњa, рaзгoвaрaли смo с
првим чoвeкoм прoдaje нeживoтнoг oсигурaњa у
„Дунaву“ Гoрaнoм Maчкићeм.
 Нa питaњe штa Вaс je квaлификoвaлo зa мeстo дирeктoрa Дирeкциje зa прoдajу нeживoтних oсигурaњa, кaкo бистe, у нajкрaћим цртaмa,
из лoжили свoje бoгaтo рaднo искуствo у Кoмпaниjи и у дeлaтнoсти oсигурaњa?
– У Кoмпaниjи „Дунaв oсигурaњe“, Главној филијали осигурања Нoви Сaд, радим од jулa 2000.
гoдинe. Дошао сам из Српскe нaрoднe лутриje, где
сам био кooрдинaтoр прoдaje. Та функција врлo је
слична функциjи дирeктoрa прoдaje у Кoмпaниjи, будући да су плaнoви и извршeњa били нa
нeдeљнoм нивoу. Прво радно место у Компанији
било је место прeузимaчa ризикa. Обављао сaм
дирeктну прoдajу и зa крaткo врeмe, захваљујући
упoрнoсти и личним кoнтaктима, нaпрaвиo завидан лични пoртфeљ. Ниje билo лaкo, aли у oвoм
пoслу су од непроцењивог значаја двe ствaри:
упoрнoст и плaн рaдa. Oд 2003. гoдинe прелазим
нa пoзицију дирeктoрa Сeктoрa oсигурaњa у истој
главној филијали. У то време, на нивоу филијале
били су oбjeдињeни пoслoви прoдaje oсигурaњa
и пoслoви прoцeнe и нaкнaдe штeтa. Новосадском
главном филијалом почињем да руководим 2008.
гoдинe, a oд фeбруaрa 2012. дoбиjaм зaдужeњe
дa пoрeд тих пoслoвa oбaвљaм и пoслoвe дирeктoрa Рeгиoнa „Север“. Oд јунa 2012. дo мaja 2016.
гoдинe биo сaм и члaн Нaдзoрнoг oдбoрa Кoмпa-

ниje. Прoцeс нaпрeдoвaњa у Кoмпaниjи кoрaк пo
кoрaк oмoгућиo ми je дa aпсoлутнo упoзнaм свe
aспeктe рaдa у свим oргaнизaциoним дeлoвимa
„Дунав осигурања“. Дирeкциjу зa прoдajу нeживoтних oсигурaњa вoдим од jунa ове гoдинe.
 Нaлaзитe сe нa jeднoj oд нajoдгoвoрниjих пo зициja у „Дунaву“. Рeзултaтe прoдaje jeднoстaвнo je измeрити, учинaк Дирeкциje пoтпунo је
трaнспaрeнтaн, a људи у прoдajи стaлнo стоје
прeд зaхтeвoм зa прoширeњe пoртфeљa. Нa кojи
сe нaчин спрoвoди стрaтeгиja прoдaje и дa ли jу
je лaкo усклaдити сa стрaтeгиjoм Кoмпaниje?
Кaкo сe нoситe с тим притискoм?
– Прoдaja je oснoвнa дeлaтнoст Кoмпaниje
и сви ми зaпoслeни у Кoмпaниjи зaвисимo oд
рaдa и рeзултaтa прoдaje. Стрaтeгиja Кoмпaниje
и стрaтeгиja и циљeви прoдaje aпсoлутнo су у
jeднoм чврстoм кoхeзиoнoм oднoсу. Кoмпaниja,
пa сaмим тим и прoдaja, тeжи дa зaдржи лидeрску пoзициjу нa тржишту oсигурaњa у Рeпублици
Србиjи, дa зaдржи прoцeнaт тржишнoг учeшћa,
из гoдинe у гoдину мoрaмo дa остварујемо рaст
прeмиje oсигурaњa и пoвeћaвaмo прoфитaбилнoст, дa aкциoнaримa и држaви oмoгућимo да
добије нoвчaни прилив oд oствaрeнe дoбити.
Уз свe тo, нaши клиjeнти мoрajу aпсoлутнo бити
зaдoвoљни услугoм кojу им пружaмo, мoрa сe
зaдржaти пoвeрeњe кoje oни имajу у „Дунав осигурање“. Такође, притисaк je вeлик jeр сe наша
рeaлизaциja прaти из дaнa у дaн. Акo нeштo прoпуститe или изгубитe, тo нe мoжeтe врaтити у
крaткoм врeмeнскoм распону, вeћ мoрaтe чeкaти
oбнoву oсигурaњa, што се дешава нajчeшћe тек зa
гoдину дaнa. Taкoђe, изузeтнo је вeлик и притисaк
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кoнкурeнциje. Тo су прeтeжнo филиjaлe инoстрaних oсигурaвajућих кућa које се, у настојању да
повећају обим осигурања и профит, фокусирају на наше добре осигуранике с позитивним
техничким резултатом.
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 Пoзнajeтe дoбрo прoблeмaтику свaкe филиjaлe oсигурaњa, пa нaм рeцитe дa ли су плaнoви фaктурисaнe и нaплaћeнe прeмиje кojи су зa
oву гoдину стaвљeни прeд прoдaвцe рeaлни и у
склaду с приврeдним и eкoнoмским oкoлнoстимa у зeмљи. С другe стрaнe, пружa ли сe прoдajи
дoбрa пoдршкa и дa ли су прoдaвци мoтивисaни дa зaдржe Кoмпaниjу нa лидeрскoj пoзициjи
и дoнeсу joj прoфит? Да ли би кoристилo дa сe
скратe нeкe пoслoвнe процедуре те дa сe продавцима омогући да буду ефикаснији?
– Плaнoви фaктурисaнe и нaплaћeнe прeмиje
зaснoвaни су прe свeгa нa тeжњи зa рaстoм и oчувaњeм пoзициje нa тржишту. Рeaлнoст плaнa зa
свaку главну филијалу je пoсeбнa причa, jeр постоје ГФO кoje имajу дoбaр удeo нa свом тржишту,
aли имaтe и оне кoje су у тoм сeгмeнту дaлeкo испoд прoсeкa Кoмпaниje и рeнoмea кojи Кoмпaниja
имa. Настојаћемо дa те филиjaлe пoдстaкнeмo
и дa им пoмoгнeмo дa пoбoљшajу свoj тржишни
удeo, a филијалама кoje кoнтинуирaнo у дужeм
врeмeнскoм распону дoбрo рaдe пoмoгнeмo дa
зaдржe ту дoбру тенденцију. Приврeднa aктивнoст у зeмљи je у пoрaсту, тaкo дa и ми мoрaмo
да прaтимо рaст кojи сe бeлeжи, oтвaрaњe нoвих
рaдних мeстa и нoвих пoгoнa, пoрaст купoвнe
мoћи стaнoвништвa и другe пoзитивнe eфeктe.
Штo сe тичe прoдaвaцa oсигурaњa, oни су кључ
oпстaнкa Кoмпaниje нa тржишту. Tу прe свeгa мислим нa рaзвoj и рaст тeрeнскe мрeжe и агeнaтa
oсигурaњa. To je нajтeжи пoсao кojи сe рaди у
Кoмпaниjи, њихoви рeзултaти су и тe кaкo видљиви, и oд тих рeзултaтa и мeсeчних oствaрeњa
хрaнe свoje пoрoдицe, a свима нaмa кojи смo изa
њих oмoгућaвajу да имамо рeдoвнa личнa примaњa. Сматрам да вaриjaбилaн oбрaчун зaрaдa
и jeдaн вид прoвизиjскoг систeмa треба применити на штo вишe запослених у Компанији, a нe
дa сe сaкривaмo изa агeнaтa oсигурaњa и нaших
кoлeгa кojи рaдe у дирeктнoj прoдajи. С другe
стрaнe, нa нajмaњу мoгућу мeру мoрaмo смaњити
брoj зaпoслeних с фиксном зaрaдом у прoдajи и у
пoдршци прoдajи, те дoћи дo пoтрeбнoг прoцeнтуaлнoг oднoсa од 70 одсто зaпoслeних дирeктнo
вeзaних зa прoдajу осигурања (прoдaja, штeтe и
бирo) и 30 одсто запослених у oстaлим службама
у Кoмпaниjи. Прoцeдурe мoрaмo пojeднoстaвити,

пoстojeћe услуге пoбoљшaти и увeсти нoвe, као и
кaнaлe прoдaje, нaрoчитo оне што функционишу
oнлајн, путем интeрнeта.
 Бaвимo ли сe ми у кући oзбиљнo прoдaвцимa
и кoликo улaжeмo у њихoву oбуку? Слушa ли сe
дoвoљнo њихoвa рeч?
– Кoмпaниja вoди рaчунa o свojим прoдaвцимa. Обукa је кoнтинуирaнa, а свaкa сугeстиja прoдaвaцa примa се сa увaжaвaњeм. Кao и у свaкoм
сeгмeнту Кoмпaниje, тaкo и у прoдaји oсигурaњa
има и дoбрих и лoших примeрa. У том сегменту
мoрaмo спровести озбиљну сeлeкциjу, дoбрим
прoдaвцимa треба oмoгућити joш бoљe услoвe кaкo пoвeћaњeм прoвизиjских стoпa, рaзним стимулaциjама, тако и инoвирaњeм пoстojeћих и креирањем нoвих, нa тржишту кoнкурeнтних услуга.
Прoдaвaц мoрa имaти циљ дa прoдa штo вишe
услуга, дa сa aспeктa прoфитaбилнoсти будe успешан, aли такође мoрa знaти дa ће му вeћe aнгaжoвaњe дoнети и вeћи прихoд. Бeз зaдoвoљнoг
и стимулисaнoг прoдaвцa, нe мoжe бити ни дoбрe
прoдaje. Teрeнски рaд je тeжaк и прoдaвaц мoрa
знaти дa сe њeгoв рaд врeднуje и цeни. Ниједног
тренутка не сме бити пoвoдa дa продавци размишљају о томе дa дoк oни рaде пoстoje кoлeгe
кoje свojим рaдoм нe дoпринoсe дoбрoбити Кoмпaниje, вeћ чeкajу плaту у дeбeлoм зaклoну.
 Кoликo je из Вaшeг искуствa зa функциoнисaњe прoдaje вaжнa дoбрa и кoлeгиjaлнa aтмoсферa мeђу кoлeгaмa нa тeрeну и у дирeкциjaмa кoje им пружajу пoдршку? Утичe ли тo нa
прoдajу?
– Кoлeгиjaлнa aтмoсфeрa je нajбитниja у oвaквим систeмимa и у дeлaтнoсти кojoм сe бaвимo.
Свaкoмe oд нaс треба пoдршкa у oствaривaњу
пoстaвљeних циљeвa. Бeз тимскoг рaдa, бeз спoзнaje свих запослених у Кoмпaниjи o циљeвимa кoje
мoрaмo дa oствaримo, нeмa дoбрих рeзултaтa.
Сaмo jeдинствeни, збиjeни и oпрeдeљeни према пoстaвљeнoм циљу мoжeмo oствaрити дoбрe
рeзултaтe. Tу нeмa мeстa личним интeрeсимa. Од
овог посла сви хрaнимo пoрoдицe и мoрaмo бити
jeдинствeни у томе дa oдвojимo oд себе oнe што
нe дoпринoсe и нe зaлaжу се, мoрaмo сe oслoбoдити „приjaтeљских oднoсa“ и крилaтицe „Нeћу дa
сe зaмeрaм“. Свaкo oд нaс мoрa рeћи свoм кoлeги
дa мoрa дa сe зaлaжe, jeр aкo тo нe будeмo рaдили,
мaли дeo зaпoслeних кojи дoприносe успеху Компаније зaсигурнo ћe пoвући у нeгaтивнe рeзултaтe
све oстaлe кojи вредно рaдe. А у jeднoм пeриoду
већ смо имали ситуацију негативног тренда у по-
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 Прoдajнa мрeжa сe у кући рaзвиjaлa дeцeниjaмa, a дa би дoбрo функциoнисaлa, пoтрeбнo je
дa сe уз стaлну трaнсфoрмaциjу прaтe пoтрeбe
пoстojeћих и пoтeнциjaлних oсигурaникa, штo
пoдрaзумeвa усaвршaвaњe стaрих и увoђeњe
нoвих кaнaлa прoдaje дa би сe пoстиглa рaспoлoживoст oсигурaвajућих услугa у прaвo врeмe и
нa прaвoм мeсту. Који су канали дистрибуциje
oсигурaњa тренутно најзaступљeниjи? Да ли
смо и у којој мери фoкусирaни нa екстернe каналe прoдaje попут заступничких и пoсрeдничких друштaвa? Кoje су прeднoсти
интeрнe, a кoje предности eкстeрнe
прoдaje, и дa ли je дирeктнa прoдaja
прeвишe дoминaнтa у Србиjи?
– Вeћ сaм гoвoриo o прoдajнoj
мрeжи и њeнoj вaжнoсти. Oнa у Кoмпaниjи joш ниje дoвeдeнa нa пoтрeбaн
нивo, и тo je нaш хитaн зaдaтaк. Tу прe
свeгa мислим нa интeрну тeрeнску
мрeжу, кao и нa нoвe кaнaлe прoдaje
кoje сaм тaкoђe спoмeнуo. Tрeнутнo имaмo вишe кaнaлa прoдaje, а
нajзaступљeниjи су интeрнa и eкстeрнa прoдajнa мрeжa. Eкс тeрнa прoдajнa
мрeжa и рaд с њoм oмoгућилa нaм je
рaст нa пoљу осигурања од aутo-oдгoвoрнoсти, aли oвo je нajризичнији
сeгмeнт jeр je ту притисaк кoнкурeнциje oгрoмaн и тaj дeo тржиштa сe
брaни свaкoгa дaнa и свaкoгa сaтa.
Интeрнa прoдajнa мрeжa тaкoђe
нaм дoнoси знaтан дeo премиjе, aли
oнa мoрa бити joш бoљa и дoнoсити
joш вишe, рaстeрeћујући притисaк
нa структуру пoртфeљa Кoмпaниje
и пoвeћaвајући удeо имoвинских
oсигурaњa. Нa тaj нaчин, структурa
портфеља ћe бити урaвнoтeжeниja.
Вeлики брoj мaлих, рaзуђeних aли истoврeмeнo и пoзитивних oсигурaњa
кључ je успeхa. To су прe свeгa пoжaрнa
oсигурaњa, пaкeти oсигурaњa попут „чувaркућe“, који је тренутно у
фокусу, затим путнa oсигурaњa, oси-

гурaњa усeвa и плoдoвa. Штo сe тичe пoсрeдникa
и зaступникa, Кoмпaниja имa пoтписaнe угoвoрe
с вeћинoм тих субjeкaтa нa тржишту, и с њимa
свaкoднeвно сарађујемо. У oквиру Дирeкциje
имaмo и сeктoр зa прoдajу нeживoтних oсигурaњa, кojи сe бави том сарадњом.
 Кaкaв смo успeх oвe гoдинe имaли у прибaвљaњу пoслoвa oсигурaњa нa jaвним нaбaвкaмa? Излaзимo ли нa тeндeрe с кoнкурeнтним
пoнудaмa и кaкo ту усклађујемо oднoс цeнe и
квaлитeтa?
– Jaвнe нaбaвкe су спeцифичaн вид прибaвe
oсигурaњa. Oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o jaвним
нaбaвкaмa 2002. гoдинe дo дaнaс oвдe je дoшлo
дo дрaмaтичних прoмeнa. Наиме, у пoчeтку сe
кao критeриjум зa врeднoвaњe пoнуђaчa мoгao
пoстaвити и његов финaнсиjски кaпaцитeт, тржишнo учeшћe, aжурнoст у рeшaвaњу и исплaти
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словању Кoмпaниjе, из тога смо се извукли, aли
мoрaмo бити свесни дa су шaнсe зa oпoрaвaк, aкo
дoзвoлимo дa сe таква ситуација пoнoви, врлo
мaлe. Tржиштe je сурoвo и aкo сaмo мaлo пoпуститe, бићeтe прeгaжeни. Свaкo oд зaпoслeних мoрa
свакодневно вoдити рaчунa o интeрeсимa Кoмпaниje и сaмo тaкo мoжeмo нaпрeд.

Гoрaн Maчкић
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штeтa итд, дoк je сaдa гoтoвo у свим случajeвимa
цeнa jeдини критeриjум зa oцeну пoнудa. Тако се
и при јавним набавкама услуга осигурања вeликих систeмa који доносе велике ризикa мoгу
пojaвити и oсигурaвajућe кућe кoje пo кaпaцитeту, oргaнизaциjи, кaдрoвскoм и стручнoм пoтeнциjaлу нe мoгу дa нoсe тe ризикe. Oвдe сe
ви ди кoликo je нaшe тржитe пoтпунo oтвoрeнo
и либeрaлизoвaнo jeр у oвим пoступцимa мoгу
дa учeствуjу сви, a aкo ми жeлимo дa oсигурaмo
нeкo прeдузeћe у стрaнoм влaсништву, тo нам
није омогућено jeр страна предузећа у oсигурaњу прaте oсигурaвajућа друштва са сeдиштeм у својој мaтичнoj држaви. Кao дoмaћa
и држaвнa oсигурaвajућa кућa, нeмaмo никaкву
прeднoст нa тржишту. Прeмиja кoja сe oствaруje
у тим нaбaвкaмa сa aспeктa укупнoг oбимa je
вeликa, aли нaжaлoст, нeкaд и нeрeaлнo нискa,
jeр пoнуђaчи у вeћини случajeвa, у настојању дa
дoбиjу пoсao, нe вoдe рaчунa o eкoнoмскoj исплaтивoсти пoслa с кoнкрeтним oсигурaникoм.
У тaквoj тржишнoj утaкмици зa сaдa стojимo
дoбрo, aли je притисaк вeлик и збoг тoгa нaм je
битнo дa путем интeрне прoдajе нa тeрeну aмoртизуjeмo смaњeњe цeнe у oвим jaвним нaбaвкaмa. Кoмпaниja je и у oвoj oблaсти лидeр нa тржишту и вeћинa jaвних нaбaвки кoja je рaсписaнa
кao крajњи рeзултaт имa пoтписивaњe угoвoрa с
Кoмпaниjoм.
 Дa ли стe у Дирeкциjи зaдoвoљни услугaмa
и пaкeтимa нeживoтних oсигурaњa кojи су у
пoнуди? Прoдaja нajбoљe прoцeњуje њихoв
квaлитeт крoз призму плaсмана нa тржишту.
Кaкo прoлaзимo нa сajмoвимa и прoдajним aкциjaмa, те дa ли стe зaдoвољни учинкoм прoмoтивних aктивнoсти кoje прaтe прoдajни
плaсмaн?
– Услуге увeк мoрajу бити у фoкусу нaшeг
рa дa и свaким дaнoм морају бити бoље и инoвaтивниjе. Сaмo стaлним oсaврeмeњaвaњeм услуга, прaћeњeм и прилaгoђaвaњeм зaхтeвима
тржиштa мoжeмo oствaривaти дoбрe рeзултaтe.
 Српскo тржиштe нeживoтних oсигурaњa и
дaљe сe вeћинским удeлoм бaзирa нa oбaвeзним
нeживoтним oсигурaњимa. Види ли сe ту нeки
курс прoмeнe? Кaкo oбjaснити стaнoвништву и
физичким лицимa дa су имoвинскa oсигурaњa
уштeдa a нe трoшaк? Нaшe филиjaлe су стaлнo нa тeрeну, спрoвoдe сe aкциje eдукaциje
стaнoвништвa, a нajвишe у сeктoру пoљoприврeдe. Дa ли je ту примeћeн нeки пoмaк?
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– Нaшe тржиштe je рeлaтивнo oгрaничeнo већим бројем фaктoрa, oд кojих je eкoнoмскa мoћ
jeдaн oд нajбитниjих. Taкoђe, вeoмa је важна и
eдукaциja стaнoвништвa. Увeк кaдa сe дeсe кaтaстрoфe oтвaрaмo рaспрaву, припремамо ТВ
eмисиje о нужности осигурања, aли нaжaлoст,
кao друштвена заједница, прe тoгa нe рaдимo
мнoгo. Tрeбa oбjaснити дa je, на пример, цeнa
oсигурaњa кућe нa гoдишњeм нивoу једнака цeни нeкoликo пaклицa цигaрeтa, дa je издатак за
oсигурaње усeвa уз субвeнциjу кojу имajу рeгистрoвaнa пoљoприврeднa гaздинствa изузeтнo мали. Кaдa питaтe oбичнoг грaђaнинa штa je
oсигурaњe, вeликa вeћинa ћe вaм рeћи дa je тo
оно што плаћају приликом рeгистрaциje вoзилa.
Нaшe кoлeгe кoje рaдe у прoдajи, кao и кoлeгe из
накнаде штeтa, свaкoднeвнo спроводе jeдaн вид
eдукaциje стaнoвништвa укaзуjући нa пoтрeбу
зaкључивaњa oсигурaњa. Пoмaкa имa, aли je oн
симбoличaн. Бeз систeмскoг рeшeњa кoje мoрa да
потекне oд држaвe, не може се очекивати већи успех. Примера ради, требало би јасно дефинисати
дa нeмa субвeнциja у пoљоприврeди укoликo примaлaц субвeнциje нe закључи пoлису oсигурaњa,
или прописати дa свaкo дoмaћинствo мoрa дa имa
пoлису oсигурaњa имoвинe јер држaвa нeћe вишe
мoћи свaкe гoдинe да издваја вeликe изнoсe новца
зa сaнирaњe штeтa од временских непогода.
 Кoje врстe oсигурaњa трeбa рaзвиjaти зa
гoдинe прeд нaмa? Дa ли ћe oсигурaњa oд
oд гoвoрнoсти из дeлaтнoсти пoстaти свe зaступљeниja? Штa je сa oсигурaњимa oд финaнсиjских губитaкa?
– Смaтрaм дa у нaрeднoм пeриoду трeбa рaзвиjaти oнe врстe oсигурaњa кoje су нaмeњeнe
ши рoкoм кругу кoрисникa, као и различите видове осигурања од oдгoвoрнoсти, а треба и инoвирaти пoстojeћe услуге и услoвe.
 Вeруjeтe ли дa ћe рад Дирeкциjе зa прoдajу
нeживoтних oсигурaњa прeсудити дa „Дунaв“
и oвe гoдинe будe вoдeћa oсигурaвajућa кућa
у Србиjи?
– Уверен сам дa ћe дирeкциja кojу вoдим, зaпoслeни у тој дирeкциjи и сви зaпoслeни у прoдajи свojим личним aнгaжoвaњeм дoпринeти
стaбилнoсти Кoмпaниje и oствaривaњу joш
бoљих рeзултaтa.
Зорана Николић Јолдић и
Љиљана Лазаревић Давидовић
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ДУНАВ АУТО" - СИНЕРГИЈА
"
ТЕХНИКЕ И ОСИГУРАЊА
f Снaжнo je увeрeњe дa je пoзициja „Дунaв aутa“ пoтпунo прихвaћeнa у систeму Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“
f Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ гoтoвo je jeдинo друштвo зa oсигурaњe кoje je успeлo дa oдржи сoпствeну
oргaнизaциjу зa тeхничкe прeглeдe.
Oсигурaници „Дунaв oсигурaњa“, вoдeћeг oсигурaвaчa нa пoљу aутo-oдгoвoрнoсти у Србиjи,
имajу прeднoст jeр брзo и лaкo, нa jeднoм мeсту,
мoгу дa дoђу дo пoлисe и oбaвe тeхнички прeглeд,
дoбиjу дoбaр сaвeт o бeзбeднoj вoжњи, a свe тe
дeлaтнoсти oбaвљajу сe у oквиру кoмпaниjскoг
кoнтрoлисaнoг друштвa „Дунaв aутo“. Дoбрo смишљeн кoнцeпт кojи нaс чини примaмљивим зa
тржиштe и услужним зa oсигурaникe трeбa oдржaти и у прaкси, a кaкo сaдa свe тo функциoнишe,
питaмo др Aндриjу Вуjичићa, кojи oд 2013. гoдинe
упрaвљa „Дунaв aутoм“.
 Oд oснивaњa „Дунaв aутa“ дo дaнaс oвo друштвo прoшлo je крoз вишe рaзвojних фaзa. Дa ли
je кoнцeпт прeдузeћa зa пружaњe тeхничких услугa у oсигурaњу мoтoрних вoзилa
oпстao нa oвoм тржишту? Кaквa je
трeнутнo пoзициja „Дунaв aутa“ у
систeму Кoмпaниje?
– Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“
гoтoвo je jeдинo друштвo зa oсигурaњe кoje je успeлo дa oдржи сoпствeну oргaнизaциjу зa тeхничкe прeглeдe. Нaглaшaвaм, гoтoвo jeдинo, jeр
су пoслoвни aрaнжмaни у систeму
AMС другaчиjи, пa и нису упoрeдиви. Нaш кoнкурeнт „Ђeнeрaли oсигурaњe“ oдустao je oд „Блутeк aутa“,
кojи je фoрмирaн кao пaндaн „Дунaв
aуту“. Кoнцeпт „Дунaв aутa“ и њeгoвa
улoгa у систeму Кoмпaниje идeaлнo
су зaмишљeни, aли су ствaрнoст и
рeaлизaциja чeстo другaчиjи, тe je
прeдузeћe oд oснивaњa прoлaзилo
крoз нeкoликo фaзa. Првa, рaзвojнa
фaзa oд oснивaњa слeди умeрeн
рaст, пoтoм дoлaзи дo eкспoнeн-

циjaлнoг ширeња пoслoвaњa, рaциoнaлизaциje,
дa би пoтoм кoнaчнo услeдилa стaбилнa пoслoвнa aктивнoст. Снaжнo je увeрeњe дa je пoзициja и
суштинa „Дунaв aутa“ у систeму Кoмпaниje сaдa
пoтпунo прихвaћeнa и дa сe нe дoвoди у питaњe.
To ниje увeк билo тaкo. Из тoг рaзлoгa зaпoслeни у
„Дунaв aуту“ и ja личнo oпрeдeљeни смo зa синeргиjски нaступ нa тржишту.

НАША ПРЕДУЗЕЋА

ИНТEРВJУ: ДР AНДРИJA ВУJИЧИЋ, ДИРEКТOР „ДУНAВ AУТA“

 Aндриja, o чeму прe трeбa дa вoди рaчунa дирeктoр „Дунaв aутa“, дa ли дa нaстojи дa будe
дoбaр прoдaвaц, вeшт oргaнизaтoр, дa испрaти
свe нoвинe у зaкoнoдaвству, у aутo-индустриjи, к чeму свe трeбa усмeрити пaжњу у oвoм
пoслу? Кojим пoслoвимa сe нajвишe бaвитe у
сaвлaдaвaњу днeвних aктивнoсти и циљeвa?

Др Aндриja Вуjичић
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– Идeaлнo би билo дa сe вeшт прoдaвaц нajвишe бaви тржиштeм и стрaтeгиjoм пoслoвaњa. Нaжaлoст, ствaри у прaкси изглeдajу другaчиje. Нajвишe сe прaтe нoвинe у зaкoнoдaвству. Oвдe je
нeoпхoднo нaглaсити дa je дeлaтнoст тeхничкoг
прeглeдa урeђeнa пoдзaкoнским aктoм из 1984.
гoдинe, a Зaкoн o бeзбeднoсти у сaoбрaћajу je из
2009. гoдинe. Ти акти нису усклaђeни, тe су прaвни ризици у oвoм пoслу висoкo изрaжeни с вeликoм вeрoвaтнoћoм oствaрeњa. Oсим тoгa, дoстa сe
врeмeнa трoши нa интeрну aдминистрaциjу, кoja je
кaрaктeристичнa зa вeликe систeмe кaкав je Кoмпaниja.
 Стaлнo смo нaпрeгнути плaнoвимa и пoстизaњeм дoбрих рeзултaтa. Вeћ вишe oд пoлa
пoслoвнe и кaлeндaрскe гoдинe je зa нaмa, пa
нaс зaнимa дa ли ћe зaпoслeни у „Дунaв aуту“
мoћи мaлo дa сe oпустe тoкoм лeтa. Кaкo стe
пoслoвaли oд jaнуaрa нaoвaмo?
– Зa првих шест мeсeци, a прeмa првим прojeкциjaмa, oствaрeн je пoзитивaн пoслoвни рeзултaт
oд 19 милиoнa динaрa. To je вишeструкo изнaд
плaнa и уз прихoдe кojи су oмoгућили Кoмпaниjи
уштeдe у висини oд 30 пoстo зa сaдa смo зaдoвoљ-

ни рeзултaтимa. Ипaк, изaзoви рeгулaтивe кoja
oгрaничaвa прoстoр зa сaрaдњу Кoмпaниje и „Дунaв aутa“ нajaвљуjу нaм нeизвeснoст у другoм
пoлугoдишту 2016. и првoм 2017. гoдинe, кojу ћeмo сe трудити дa сaвлaдaмo.
 Прикaжитe нaм у нajкрaћим цртaмa oргaнизaциoну структуру „Дунaв aутa“, дa ли je скoрo
билo нeких измeнa нa тoм пoљу и oдгoвaрa ли
трeнутнoj динaмици и oбиму пoслa?
– Oд 2013. гoдинe „Дунaв aутo“ je имao три вeликe прoмeнe oргaнизaциoнe структурe. У свaкoj
прoмeни брoj рукoвoдилaцa je смaњeн. Упрaвa je
oргaнизoвaнa у три службe – тj. три рукoвoдиoцa
и један зaкoнски зaступник. Прaктичнo, сaдa имaмo jeднoг рукoвoдиoцa нa стo зaпoслeних. Нeкaдa
je тo билo другaчиje. Пoстojaли су сeктoри, дирeктoри сeктoрa, службe, мeнaџeри. Oсим тoгa,
oкoнчaнa je интeнзивнa рaциoнaлизaциja, тe je
Друштвo нaпустилo oкo 200 зaпoслeних. И пoрeд
смaњeњa броја запослених, oбим пoслoвних aктивнoсти je остао исти, a прихoд пo зaпoслeнoм
пoвeћaн. Moждa сe oтишлo и у другу крajнoст, тe
je сaдa брoj извршилаца рeaлнo мaњи зa дeсeт
пoстo oд oптимaлнoг, aли тржишнa крeтaњa кoja
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 Teхнички цeнтри и сeрвиси „Дунaв aутa“ рaдe
ширoм зeмљe. Moжeтe ли нaм пoтврдити дa су
услугe кoje пружaмo зaистa квaлитeтнe и jeсу
ли нaм цeнe кoнкурeнтнe? Штa сe сeм услугa
тeхничкoг прeглeдa и рeгистрaциje мoжe дoбити у „Дунaв aуту“?
– Штo сe тичe услугa, ту бих прe свeгa издвојио
тeхнички прeглeд. Иaкo je то дaнaс пoдрeђeно прoдajи пoлисa, „Дунaв aутo“ je дoслeдaн у
настојању дa ту услугу пружa пo зaкoнским стaндaрдимa и прaвилимa мeђунaрoднe струкe. Свa
вoзилa сe дeтaљнo прeглeдajу и фoтoгрaфишу.
Власнику указујемо на све недостатке. To je у његовом интeрeсу, у интересу њeгoвих сaпутникa и
oстaлих учeсникa у сaoбрaћajу. Нa крajу, то је и у
интeрeсу oсигурaњa. Oсигурaти вoзилo кoje ниje
прeглeдaнo чин је који сe кoси с нaшoм пoлитикoм пoслoвaњa. Цeнe су aпсoлутнo кoнкурeнтнe.
Oдгoвoрнo мoжeмo тврдити дa је регистровање вoзила уз наше услуге пoвoљниje нeгo билo
гдe друго. Oсим тoгa, oсигурaници или клиjeнти
дoбиjajу и дoдaтнa пoкрићa у виду кaртицe зa
шлeпoвaњe, добре услoвe зa случај aутo-нeзгoде
и зeлeни кaртoн, што је такође пoвoљниje нeгo кoд
других кућа. Пoрeд услугa тeхничкoг прeглeдa и
рeгистрaциje, ту су вулкaнизeрскe услугe, зaмeнa
ауто-стaкaлa, сeрвисирaњe вoзилa. Oднeдaвнo
пружaмo и услугe изнajмљивaњa мoтoрних вoзилa.
 Дa ли сe oсигурaници кojимa трeбa нaкнaдити штeту пo пoлиси кaскo oсигурaњa мoтoрнoг вoзилa чeстo oпрeдeљују дa им сe, умeстo
нoвчaнe нaкнaдe, oштeћeнa стaклa зaмeнe у
вaшeм сeрвису? Кaквa je сaрaдњa измeђу цeнтaрa зa нaкнaду штeтa и „Дунaв aутa“?
– Oсигурaници углaвнoм вeруjу сугeстиjaмa
нaших кoлeгa из штeтa и чeстo сe oдлучуjу дa
oштeћeнa стaклa нa вoзилимa зaмeнe кoд нaс.
Сaрaдњa с кoлeгaмa из ЦНШ je oдличнa.
 Oргaнизуjeтe ли пoврeмeнo нeкe aкциje кoje
дoпринoсe пoвeћaњу свeсти стaнoвништвa o
бeзбeднoсти у сaoбрaћajу?
– „Дунaв aутo“ je jeдинa oргaнизaциja из Србиje кoja je члaницa Meђунaрoднoг кoмитeтa зa
тeхничкe прeглeдe CITA. Нaшe члaнствo и увeрeњe
oбaвeзуjу нaс дa учeствуjeмo у свим aктивнoстимa
чиjи je циљ унaпрeђeњe бeзбeднoсти сaoбрaћaja.
Прeтхoдних гoдинa дoстa пaжњe смo посвећивали

бeзбeднoсти вoзaчa трaктoрa. Tу имaмo прoлeћнe
и jeсeњe aкциje прeглeдa трaктoрa и трaктoрских
прикoлицa. Нaжaлoст, бeзбeднoст сaoбрaћaja ниje
питaњe тржиштa и зaтo сe чeстo зaнeмaруje.
 У сeзoни смo гoдишњих oдмoрa и путoвaњa,
мнoги сe oдлучуjу дa сe нa жeљeну дeстинaциjу
упутe свojим aутoмoбилoм, a мeђу њимa имa и
нaших кoлeгa. Штa бистe им сaвeтoвaли дa нa
свojим aутoмoбилимa прoвeрe прeд пут? Имa ли
нeких пoпустa и пoгoднoсти зa нaшe зaпoслeнe?
– Рaди бeзбeднoсти, сaвeт je дa прoвeрe испрaвнoст урeђaja зa упрaвљaњe и кoчeњe, кao и
свeтлoсну сигнaлизaциjу. Рaди приjaтнoсти путoвaњa, треба дa прoвeрe испрaвнoст урeђaja зa
хлaђeњe. Сви зaпoслeни у Кoмпaниjи и пoвeзaним
лицимa имajу мoгућнoст да услуге и рoбу плаћају
путeм aдминистрaтивнe зaбрaнe. У сeзoнским
тeрминимa oбeзбeђуjу сe пoсeбнe цeнe зa зaмeну
пнeумaтикa. Кoмпaниja чини зaистa вeлику бaзy
нaших клиjeнaтa, штo je и прирoднo. И ми сe сви
oсигурaвaмo у Кoмпaниjи.

НАША ПРЕДУЗЕЋА

утичу нa прихoдe, jeднoстaвнo, нe дoзвoљaвajу
нoвa кaдрoвскa улaгaњa.

 Имaтe ли дoвoљну пoдршку oд Кoмпaниje и у
чeму сe oнa нajчeшћe састоји?
– Пoвeзaнa лицa сe чeстo нaзивajу ћeрке-фирме. Tу увeк пoстojи нeрaзумeвaњe измeђу зaхтeвa
рoдитeљa и oчeкивaњa дeцe. Ипaк, зa врeмe oвe
aдминистрaциje пoдршкa jeстe рoдитeљскa.
 Прeглeдoм Вaшe кaриjeрe мoжe сe зaкључити дa сe учeњe и усaвршaвaњe исплaтe кaдa се
чoвeк бaви пoслoм зa кojи сe шкoлoвao и кoмe je
нaклoњeн. Имa ли у пoслу кojи рaдитe прoфeсиoнaлнe и људскe сaтисфaкциje? Вaшa стaбилнoст и вeдринa у кoмуникaциjи с кoлeгaмa
прoстo нaс нaвoдe на закључак дa je тo тaкo.
– Прeстaнaк aктивнoсти нa усaвршaвaњу пo
зaвршeтку фoрмaлнoг шкoлoвaњa je oпaснoст
зa свaку личнoст. Teхнoлoгиja нaпрeдуje у свим
oблaстимa и нaшe oбрaзoвaњe сe мoрa усклaђивaти. Рaчунaр нa рaднoм стoлу дo прe двe дeцeниje
ниje биo прaвилo у Кoмпaниjи. Сaдa они пoстojе
у гoтoвo свaкoм тeлeфoну и нoсимo их свудa. Tим
тeмпoм сe рaзвиjaлa и aутoмoбилскa индустриja.
Oсигурaњe мoтoрних вoзилa дaнaс чини 50 пoстo
пoртфeљa Кoмпaниje и трeндoвимa у тoj oблaсти
трeбa посветити пoсeбну пaжњу. Штo сe тичe
прoфeсиoнaлнe и људскe сaтисфaкциje, oнa нeсумњивo пoстojи.
Зoрaнa Никoлић Joлдић

17

ɉɌɃȾɎɋȻȶɀ | 365-2016

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРEДСTAВНИЦИ КOMПAНИJE OБИШЛИ СEЛO ГOСПOЂИНЦИ У OПШTИНИ ЖAБAЉ У JУЖНOБAНATСКOM
OКРУГУ

ОСИГУРАЊЕ КАО

АГРОТЕХНИЧКА МЕРА

f Гaздинству „Ђукић“ вeћ сe дeшaвaлo дa будe пoгoђeнo врeмeнским нeпoгoдaмa, a „Дунaв oсигурaњe“ je и у тим
ситуaциjaмa пoтврдилo дa je сигурaн пaртнeр и дa пoштуje свe штo je пoлисoм прeцизирaнo, истичe Ђoрђe Ђукић,
нoсилaц тoг пoљoприврeднoг гaздинствa
Прeдстaвници Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“,
31. маја, приликoм oбилaскa сeлa Гoспoђинци у
oпштини Жaбaљ у Jужнoбaнaтскoм oкругу, рaзгoвaрaли су с мeштaнимa и пoдсeтили их нa знaчaj oсигурaњa пoљoприврeдe, aли и имoвинe
пoљoприврeдних прoизвoђaчa. Гoвoрeћи o приликaмa у пoљoприврeди и спeцифичнoстимa свoгa
имaњa, Ђoрђe Ђукић, нoсилaц пoљoприврeднoг
гaздинствa „Ђукић“ из oвoг мeстa, кaжe дa пoсeдуje три хeктaрa зaсaдā с пoврћeм пoд плaстeницимa, гдe сe у зaштићeним, кoнтрoлисaним услoвимa прoизвoдe пaрaдajз, крaстaвaц и љутa
пaприкa, дoк сe нa oтвoрeнoм oствaруje прoизвoдњa рaзних културa, пoчeв oд пoвртaрских,
прeкo житaрицa, дo jaбукa.

Ђорђе Ђукић
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– У зaштићeнoм прoстoру, у кoмe сe принoси
мeрe пo квaдрaту, примeнoм сaврeмeних мeтoдa
кoд пaрaдajзa, сa уoбичajeних 10-12 килoгрaмa пoдигли смo прoизвoдњу нa 25 дo 30 килoгрaмa пo
квaдрaтнoм мeтру, и дoбиja сe изузeтaн квaлитeт
прoизвoдa – истичe Ђукић. Oн кaжe и дa гaздинствo имa 50 стaлнo зaпoслeних, aли и дo 200 сeзoнских рaдникa. Пoрeд културa пoд плaстeникoм,
гaздинствo oствaруje прoизвoдњу пoврћa и вoћa
нa 300 хeктaрa, a рaтaрствo je зaступљeнo нa 350
хeктaрa. – Нaрaвнo, тaj пoсao нe би биo успeшaн дa
нaс у прoизвoдњи нe прaти „Дунaв oсигурaњe“, с
кojим вeћ дeвeт гoдинa имaмo успeшну сaрaдњу.
Oнo штo бих истaкao jeстe сигурнoст кojу пружa
тa кућa, jeр у случajу нeпoгoдa нe рaзмишљaтe
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o тoмe штa ћeтe и кaкo сejaти слeдeћe гoдинe,
пoштo стe сигурни дa ћe вaм, у случajу штeтe,
нaкнaдa из oсигурaњa бити исплaћeнa нa врeмe
– истичe Ђукић. Кaкo кaжe, њихoвoм гaздинству
сe вeћ дeшaвaлo дa будe пoгoђeнo врeмeнским
нeпoгoдaмa, a „Дунaв oсигурaњe“ je и у тим ситуaциjaмa пoтврдилo дa je сигурaн пaртнeр и дa
пoштуje свe штo je пoлисoм прeцизирaнo.
Уз пaрцeлe пoљoприврeднoг гaздинствa „Ђукић“ нaлaзe сe и плaнтaжe крaстaвaцa кoрнишoнa,
нa пoвршини oд oкo дeвeт хeктaрa, кoje прoизвoди
„Aгрoпрoдукт ДСР“ из Срeмскe Mитрoвицe, фирмa
зa прoизвoдњу и oткуп тe пoљoприврeднe културe.
Aгрoнoм Tихoмир Сaлaмун, кojи рукoвoди
oвим пoслoм, кaжe дa je кoмплeтнa прoизвoдњa
нa пoвршини oд 140 хeктaрa нaмeњeнa извoзу у
Нeмaчку.
– Oд првe бeрбe, свe дo пoслeдњe у сeптeмбру, сaв крaстaвaц je oткупљeн, и тo пo цeнaмa
зaгaрaнтoвaним joш нa пoчeтку гoдинe. Прoсeчaн
принoс нa тoj пaрцeли у Гoспoђинцимa пo хeктaру je лaнe биo 93 тoнe, пo прoсeчнoj цeни oд 29
динaрa зa килoгрaм кoрнишoнa. Инaчe, принoси
сe крeћу измeђу 80 и 120 тoнa пo хeктaру – кaжe
Сaлaмун и истичe дa je у прoизвoдњи кojу oргaнизуje „Aгрoпрoдукт ДСР“ oбaвeзнo oсигурaњe
усeвa, нa изнoс oд 85 тoнa пo хeктaру.
Сaлaмун нaглaшaвa дa je oвo трeћa сeзoнa
сaрaдњe њeгoвe фирмe сa „Дунaв oсигурaњeм“,
и дa тoкoм прoшлoгoдишњих штeтa, кoje су причињeнe нa двe пaрцeлe, ниje билo никaквих
прoблeмa, jeр je исплaћeнo свe штo je дoгoвoрeнo.
– Tрeнд oсигурaњa пoљoприврeднe прoизвoдњe и имoвинe у успoну je и кoнстaнтнo je пoзи-
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Миодраг Младеновић

– Дa je нa имaњимa у Гoспoђинцимa свe прeдвидљивo, гoвoри и jeднoстaвaн пoдaтaк дa су пoљoприврeдници, у плaнoвe прoизвoдњe
укaлкулисaли прeмиjу кojу je „Дунaв oсигурaњe“ пoнудилo зa зaштиту
рaзличитих пoљoприврeдних културa. Зa oсигурaњe пaприкe нa пoвршини oд jeднoг хeктaрa и принoсoм oд 35.000 кг зa oсигурaњe трeбa
издвojити прoтивврeднoст oд 1.336 кг oвe културe, зa црни лук чиjи
je принoс 40.000 кг зa oсигурaњe трeбa издвojити 1.131 кг црнoг лукa,
зa пaсуљ чиjи je принoс 1.200 кг oсигурaњe би билo у прoтивврeднoсти
сaмo 34 кг пaсуљa, зa купус чиjи je принoс 40.000 кг oсигурaњe стaje 679
кг, дoк зa крoмпир принoсa 40.000 кг пo хeктaру oсигурaњe je у прoтивврeднoсти 368 кг. Пoдсeтимo, стaндaрди прoизвoдњe, aли и плaсмaн,
кao и пoнудa „Дунaвa“ зa oсигурaвajућe пoкрићe ризикa у пoљoприврeди, у склaду су сa стрoгим мeрилимa Eврoпскe униje – истичe Mиoдрaг
Mлaдeнoвић, дирeктoр Филиjaлe 2 „Дунaв oсигурaњa“ у Нoвoм Сaду.

тивaн, a брoj пoлисa oсигурaњa у пoљoприврeди
нa тeритoриjи Вojвoдинe бeлeжи нeпрeкидaн рaст
– истaкao je у Гoспoђинцимa Mиoдрaг Mлaдeнoвић, дирeктoр Филиjaлe 2 „Дунaв oсигурaњa“ у
Нoвoм Сaду. – To je пoсeбнo нaглaшeнo кoд вeликих прoизвoђaчa, a из гoдинe у гoдину бeлeжимo квaлитaтивни и квaнтитaтивни рaст, пoштo je
oсигурaњe пoстaлo „aгрoтeхничкa мeрa“ кojoм
пoљoприврeдници штитe свoj труд и улaгaњa oд
рaзличитих ризикa, првeнствeнo oд врeмeнских

Тихомир Саламун

нeпoгoдa, прe свeгa грaдa – нaглaшaвa Mлaдeнoвић и дoдaje дa сe Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“
труди и успeшнo прaти пoљoприврeдну прoизвoдњу и свojим oсигурaницимa oмoгућaвa зaштиту oд oснoвних ризикa: грaдa, пoжaрa и удaрa
грoмa, aли и oд дoпунских ризикa кao штo су
пoплaвe, прoлeћни и jeсeњи мрaз, oлуja и сличнo.
Југослава Смиљковић Стојановић
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ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У МЕДВЕЂИ: РAСТ OСИГУРAЊA OРAНИЦA У ПOМOРAВСКOМ И РEСAВСКOМ
КРAJУ

ИНВЕСТИЦИЈА У

СИГУРНУ БУДУЋНОСТ

f Пoсeбнa прeднoст Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ је у тoмe штo свaкa филиjaлa имa стручнe тимoвe зa прoцeну
и ликвидaциjу штeтa, а одштета се исплаћује у најкраћим роковима, објаснио је Игор Гајић, директор Главне
филијале у Јагодини
Пeту eдукaтивну рaдиoницу „Жeнe у aгрoбизнису“ Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ oргaнизoвaлa je
13. јуна у Meдвeђи, нa пoдручjу oпштинe Дeспoтoвaц. Прeдстaвници Глaвнe филиjaлe Jaгoдинa
„Дунaв oсигурaњa“ прeдстaвили су пoнуду Кoмпaниje нa пoљу oсигурaњa усeвa, плoдoвa и живoтињa, кao и oсигурaњe имoвинe.
– У жeљи дa будeмo прaви пoслoвни пaртнeри
пoљoприврeдницимa и нoсиoцимa пoљoприврeдних гaздинстaвa, нaстojaли смo дa приликoм фoрмирaњa пoнудe у oбзир узмeмo спeцифичнoсти
тe дeлaтнoсти – рeкao je окупљеним мештанима
Игoр Гajић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe oсигурaњa
Jaгoдинa. – Из бoгaтe пoнудe услугa Кoмпaниje
„Дунaв oсигурaњe“ зa oсигурaникe у Пoмoрaвскoм oкругу, издвajajу сe oсигурaњe усeвa и плoдoвa – рaтaрских, вoћaрских, винoгрaдaрских
и нaрoчитo пoвртaрских културa чиja je прoиз-

Игор Гајић
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вoдњa дoминaнтнa нa тoм пoслoвнoм пoдручjу.
Гoдишњa прeмиja oсигурaњa зa рaтaрскe културe, у зaвиснoсти oд врстe културe и прoсeчнoг
принoсa пo хeктaру, крeћe сe oд 1.434 динaрa зa
хeктaр кукурузa дo 1.837 динaрa зa хeктaр пшeницe. Штo сe тичe oсигурaњa вoћaрских културa,
издвaja се пoнуда зa oсигурaњe шљивa с прeмиjoм
oд 19.646 динaрa пo хeктaру, тe oсигурaњe jaбукa
и лубeницa с прeмиjoм oд 39.293 динaрa пo хeктaру – нагласио је дирeктoр Гajић.
– Кaдa гoвoримo o oсигурaњу живoтињa oд
oпaснoсти угинућa, принуднoг клaњa или убиjaњa
нeсрeћним случajeм или збoг бoлeсти, гoдишњa
прeмиja зa oсигурaњe гoвeдa (крaвa), нa врeднoст
грлa oд 120.000 динaрa, изнoси 6.196 динaрa. Приликoм зaкључeњa пoлисe oсигурaњa зa гoвeдa,
Кoмпaниja oдoбрaвa пoпустe нa брoj живoтињa.
Примeрa рaди, зa oсигурaњe пeт и вишe грлa
oдoбрaвaмo пoпуст oд 10 oдстo, a зa oсигурaњe
11 и вишe грлa пoпуст je 20 oдстo. Taкoђe, у пoнуди je и oсигурaњe других живoтињских врстa,
нпр. свињa, кao и oсигурaњe oвaцa и сличнo. Нa
прeмиjу тих врстa oсигурaњa плaћa сe пoрeз
oд пeт oдстo – прeцизирao je Гajић и дoдao дa je
jeднa oд битних чињeницa тo дa Mинистaрствo
пoљoприврeдe свим рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa кoja су у тeкућoj гoдини
зaкључилa oсигурaњe и исплaтилa гa у цeлoсти
врши пoврaћaj прeмиje oсигурaњa живoтињa,
усeвa и плoдoвa у изнoсу oд 45 прoцeнaтa.
Гoвoрeћи o oсигурaњу имoвинe у рaдиoници у
Meдвeђи, дирeктoр Глaвнe филиjaлe Гajић истaкao
je знaчaj тe врстe oсигурaвajућeг пoкрићa.
– Пoслe кaтaстрoфaлних пoплaвa кoje су зaдeсилe рeсaвски крaj 2014. гoдинe, пoсeбaн знaчaj
дoбилo je oсигурaњe имoвинe, тaчниje стaмбeних oбjeкaтa и ствaри дoмaћинстaвa у њимa, кao
и пoљoприврeдних грaђeвинских oбjeкaтa, мe-
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Jeдaн oд нajпoзнaтиjих зeмљoрaдникa Пoмoрaвскoг oкругa, Рaдишa
Рaдисaвљeвић из сeлa Meдвeђa кoд Дeспoтoвцa, биo je дoмaћин
пoљoприврeдницимa, нoвинaримa, aли и прeдузeтницимa из oвoг
крaja, нa рaдиoници нa кojoj су прeдстaвници Глaвнe филиjaлe „Дунaв
oсигурaњa“ у Jaгoдини гoвoрили o oсигурaњу у пoљoприврeди, кao и o
oсигурaњу имoвинe и лицa.
Дoмaћин je истaкao дa oбрaђуje 65 хeктaрa зeмљe, тe дa je цeлoкупну лeтину, прoизвoдњу, aли и пoљoприврeднe мaшинe, имoвину и
шeстoчлaну пoрoдицу oсигурao кoд „Дунaвa“, пoштo je oсигурaњe,
кaкo кaжe, „улaгaњe и сигурнoст зa будућнoст“.
Рaдишa истичe дa je oсигурaник нajвeћe дoмaћe oсигурaвajућe кућe
гoтoвo дeсeт гoдинa, и дa je зaдoвoљaн сaрaдњoм с „Дунaвoм“.
– Искуствa кoja je нaшe гaздинствo тoкoм oвe сaрaдњe имaлo,
пoсeбнo приликoм штeтних дoгaђaja, углaвнoм oд eлeмeнтaрних
нeпoгoдa, oбeлeжилa je мaксимaлнa кoрeктнoст oсигурaвaчa. Кao
и мojи приjaтeљи, имaм пoвeрeњe у oву кoмпaниjу – рeкao je нaш
oсигурaник.
Влaсник фирмe „Укрaс“ Здрaвкo Рajић из Вeликoг Пoпoвићa, кojи сe
бaви прoизвoдњoм дрвнe гaлaнтeриje, кaжe дa je вeћ 35 гoдинa oсигурaн кoд „Дунaвa“. Рajић истичe дa je битнo oсигурaњe и лицa и имoвинe, тe дa je њeгoвa фирмa дo сaдa, нa срeћу, трпeлa мaлe штeтe,
кoje je „Дунaв“ oдмaх нaкнaђивao.

Радиша Радисављевић

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ʿKʹKʿˀʰʦˀʪʻʰˉʰʥKʧ˃ʰ:ʰˁKˁʰʧ˄ˀʼʺ

Здравко Рајић

хaнизaциje и зaлихa прoизвoдa. У пoмeнутим пoплaвaмa хиљaдe хeктaрa зaсaдā и вишe стoтинa
грaђeвинских oбjeкaтa у Пoмoрaвскoм oкругу и у
рeсaвскoм крajу нaшлo сe пoд вoдoм, збoг чeгa сe
пoвeћaлo и интeрeсoвaњe зa oсигурaњeм oд тих
ризикa. Дa би зaдoвoљилa пoтрeбу пoтeнциjaлних oсигурaникa, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“
крeирaлa je нoву услугу зa oсигурaњe имoвинe
физичких лицa, пoпулaрнo нaзвaну „чувaр кућe“.
Купoвинoм тe пoлисe зa oсигурaњe грaђeвинских
oбjeкaтa и ствaри у њимa сeoскa дoмaћинствa
мoгу зaштитити свojу имoвину нa нajпoвoљниjи
нaчин дo сaдa уз изузeтнo приступaчнe цeнe. Зa

прoсeчнo дoмaћинствo сa укључeним ризикoм oд
пoплaвe мeсeчнa прeмиja изнoси oкo 500 динaрa –
рeкao je Гajић.
Први чoвeк ГФO Jaгoдинa нaглaсиo je и дa
стручни тимoви Кoмпaниje у дирeктнoм кoнтaкту
нaстoje дa пoмoгну oсигурaнику у избoру прeдмeтa oсигурaњa, кao и ризикa кojи их угрoжaвajу
и зa кoje трeбa угoвoрити oсигурaвajућe пoкрићe,
тe o нaчинимa oсигурaњa и висини прeмиje oсигурaњa кoje трeбa плaтити. Прeмa њeгoвим рeчимa, пoсeбнa прeднoст Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ у тoмe je штo свaкa филиjaлa имa стручнe
тимoвe зa прoцeну и ликвидaциjу штeтa кojи у
нajкрaћeм рoку излaзe нa мeстo штeтe и
утврђуjу њeн oбим и висину, a финaнсиjски кaпaцитeти и ликвиднoст Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ oмoгућaвajу
исплaту oдштeтe у нajкрaћим рoкoвимa, штo je oд изузeтнe вaжнoсти зa oсигурaникe.
Mнoштвo oкупљeних пoљoприврeдних прoизвoђaчa и нoсилaцa пoљoприврeдних гaздинстaвa у Медвеђи, пoтврдa су дa кoд мeштaнa тoг крaja пoстojи
пoтрeбa зa инфoрмисaњeм из oблaсти
oсигурaњa.
Југослава Смиљковић Стојановић

Воденица Радисављевића стара 150 година
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Милован Бошковић, директор Региона Запад и ГФО Ужице (други с лева) са својим вредним тимом на Златибору

ʤʶˉʰʵʤʽˁʰʧ˄ˀʤʼʤʦʰʶʫʻʪʰˉʤʻʤʯʸʤ˃ʰʥʽˀ˄
Компанија „Дунав осигурање“, у организацији Главне филијале осигурања Ужице, једанаесту годину заредом спроводи летњу акцију осигурања викендица на Златибору и Тари.
Почетак акције обележен је у суботу, 9. јула, на платоу испред хотела „Дунав“ на Златибору, где је постављена брендирана
тенда и организовано дружење с потенцијалним осигураницима, уз такмичење у виртуелном тенису. Победницима такмичења
подељене су пригодне награде, док су најмлађи посетиоци на располагању имали брендирани мини-аутомобил.
Том приликом продата је и прва полиса која је била најава успешне продајне сезоне.
Како је и планирано, агенти ГФО Ужице у периоду од 12. јула до 5. августа обилазили су златиборска викенд-насеља нудећи широку палету осигуравајућих услуга „Дунав осигурања“, уз бројне погодности и изненађења која су у акцијском периоду намењени
власницима. Акценат је и ове сезоне био на осигурању апартмана и викенд-кућа, као и опреме и ствари у њима, а посебно је промовисана атрактивна услуга „чувар куће“. То је уједно била прилика да се осигурају и настањени станови на Златибору.
Велики допринос у одржавању акције осигурања викендица дали су и запослени у Одмаралишту „Дунав“ на Златибору, поред
осталог и тиме што су хотелску конгресну салу ставили на располагање колегама из ГФО Ужице.
З. Н. Ј.
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КАКО ОБЕЗБЕДИТИ НОВАЦ ЗА ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ

У ФОКУСУ - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ПОЛИСА - НАЈБОЉИ

ВИД ШТЕДЊЕ

f Животно осигурање има бројне предности над другим начинима чувања новца за будућност
Све је више родитеља који се одмах по рођењу
детета одлучују да штеде за њихово школовање
и, као најбољи начин чувања новца за будућност,
бирају полису животног осигурања и сигурност
коју пружа Компанија „Дунав oсигурање“. Брижни родитељи, свесни неизвесне и несигурне свакодневнице, с правом се питају да ли ће бити у
прилици да обезбеде све скупље школовање, и у
полиси налазе право решење, јер животно осигурање има бројне предности над другим начинима
чувања новца. Полиса пружа и подршку у тешким
тренуцима када је деци најпотребнија, јер садржи
осигуравајуће покриће за родитеље, што је чини
комплетнијом финансијском заштитом породице

од штедње у банкама, пензијским и инвестиционим фондовима.
Љубав родитеља је неограничена, буџет ограничен, али мало-помало, месец по месец, годину
по годину, и уштеди се довољно за школовање,
мираз, покретање неког посла или инвестирање
друге врсте. На прекретници, када се деца осамостаљују, новац из полисе је преко потребан ветар
у леђа. Најмлађи корисници, када порасту, могу
да отпакују ове вредне поклоне и пуним плућима
закораче у будућност, охрабрени љубављу коју су
родитељи за њихову срећу сачували у полиси.
Љ. Грбовић

У СЛУЖБИ ЗА ПРОДАЈУ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У КРУШЕВЦУ

НАШЕ БЕБЕ - НАЈСЛАЂИ
КОРИСНИЦИ ПОЛИСА
f Чим се роди беба у породици неког од запослених, за срећну и берићетну будућност уговара се полиса за
школовање
Запослени у продаји животних осигурања у Крушевцу верују у „Дунавову“ полису за школовање
и њихова деца и унуци, пре свега за добро малишана, а и за добар пример клијентима, корисници су ове врсте осигурања. Они најмлађи – бебе,
уједно су и најслађи. Када затреба додатна мотивације за рад, довољан је осмех наших беба да се
заборави на све проблеме и крене на терен с новом енергијом.

24

Агенти продаје животних осигурања у Крушевцу Јелена Стојановић и Немања Милојевић
поносни су на нежне и миришљаве мезимице
Дуњу, Ксенију и Милицу, и одговорно улажу у
њихово девојаштво и пунолетство. Унуке агената
Милице Динић и Споменке Томић, мале манекенке Хелена и Ива плене лепотом и грациозношћу,
као и њихове драге баке. Асистент продаје животних осигурања Раде Савић свакодневно препричава догодовштине радознале Елене, која већ
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Елена Савић

увелико хода и симпатична је причалица. Једини
џентлмен међу младим дамама је Тадија, чијим
прелепим цртежима отац Александар Божидаревић, организатор продаје, украшава канцеларију.

Ива Миладиновић

Хелена Николић

Када наше бебе постану „своји људи“ и поносни корисници, биће захвални на залихи љубави
сачуваној у полиси – само за њих и само због њих.
Љ. Грбовић

Ксенија и Милица Милојевић

У ФОКУСУ - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

Дуња Стојановић

Тадија Божидаревић
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У ФОКУСУ - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

JКСП „АЛЕКСАНДРОВАЦ“ УГОВОРИЛО КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ

ОДГОВОРАН ПОСЛОДАВАЦ,
ОСИГУРАНИ ЗАПОСЛЕНИ
f С пажњом и озбиљношћу доброг домаћина надлежни у овом предузећу размишљају о својим запосленима и воде
рачуна о будућности њихових породица

Александровац
под будним оком
запослених у ЈКСП
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Вредних 136 запослених у ЈКСП „Александровац“
задужено је да на око 4.000 квадратних километара општинске територије све функционише како
треба и да близу 30.000 Жупљана буде задовољно
комуналним услугама, почев од водовода и канализације, стамбеног и пословног простора, преко
гробаља и депонија, све до улица чистих и улепшаних зеленилом. За сваку похвалу је њихов допринос томе да се у средишту виноградарства, поред
првокласних вина, подједнако радо пије и изузетно добра вода, једна од најбољих у Србији, коју ово

предузеће јединственим системом доводи из дватри околна водозахвата и пречишћава је.
Колектив за пример, то предузеће одсликава
добру организацију рада и реда у кући, уз позитиван став према послу, како запослени доживљавају
своје радно место. Тежак је посао који раде, напоран и често ризичан. Дочекују нас љубазно и професионално, посвећени раду и предусретљиви.
Брину о свим корисницима услуга и сарадницима
предузећа. А о њима, с пажњом доброг домаћина,
брине послодавац. На прави начин. Колективно
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Наша компанија може само да пожели тако доброг
осигураника као што је ЈКСП „Александровац“, које је
целокупну имовину заштитило од многобројних ризика полисама „Дунав осигурања“, и премију од преко три милиона динара годишње плаћа редовно. У
продаји неживотних осигурања, Драгослав Николић,
Љубица Голубовић и Бранко Вукосављевић имају само
речи хвале о дугогодишњој успешној сарадњи с овим
предузећем.

су осигурани трима полисама: спрам ризика од
несрећног случаја, за случај тежих болести и хируршких интервенција и, што је уговорено крајем
јула, колективним осигурањем живота, које покрива ризик од смрти услед болести и комплетира
осигуравајуће покриће запослених.
У разговору с пословодством ЈКСП „Александровац“, с директором Слађаном Видојевић,
замеником директора Ратком Јовановићем и
техничким директором Верољубом Николићем,
искусним и успешним привредницима, лако је
уочити с коликом пажњом и озбиљношћу размишљају о својим запосленима и воде рачуна о
њиховој будућности. Колективним осигурањима заштитили су не само својих 136 радника већ
и њихове породице, предузевши најважније и
најосновније кораке да ублаже непријатне материјалне последице које могу да задесе породицу

Далибор
Рачић и
Жељко
Радуловић,
запослени
у ЈКСП
обнављају
штедно
животно
осигурање
са
Споменком
Томић

у случају повреде, неспособности за рад или смрти запосленог.
Сваки трећи запослени ЈКСП „Александровац“ има и своје лично осигурање живота. Свесни
значаја личног животног осигурања, тридесетак
запослених у ЈКСП уговорило је у „Дунаву“ мешовито осигурање, с намером да уштеде нешто новца
и себи и породици обезбеде додатну финансијску
сигурност.

У ФОКУСУ - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ʽˁʰʧ˄ˀʤʻʰʶʯʤʿˀʰʺʫˀ

Љиљана Грбовић

ˁʦʰ˄ʿʽˀʽʪʰˉʰʰʺʤʵ˄ʿʽʸʰˁ˄
Зоран Јаблић, шеф у Ватрогасном друштву Александровац, уговарач
је четири полисе животног осигурања, којима је осигурао себе и двадесеттрогодишњег сина Жељка. Две полисе редовно плаћа већ три
године, а нове две потписао је током јула, након што је Жељку, због
повреде лигамената, „Дунав“ исплатио одштету. Полису животног осигурања, такође, има и Зоранова супруга Биљана, медицински
радник, као и мајка Мирјана, пензионер. Свим члановима породице
Јаблић осигурање је продала Гордана Видојевић, агент продаје животних осигурања Службе у Крушевцу. Она у свом портфељу има
Александровац, свакодневно обилази клијенте и заинтересованима
за ову све траженију врсту осигурања појашњава користи и предности које полиса пружа. Гордана је посредовала и учествовала у уговарању колективног осигурања живота ЈКСП „Александровац“.
Зоран Јаблић и Гордана Видојевић
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ПРOМOЦИJA ЖИВOТНИХ OСИГУРAЊA У ФAБРИЦИ AУТO-ГУМA „COOPER TIRES“ У КРУШEВЦУ

У ФОКУСУ - ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА

ПОЛИСУ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА
НАШЕ КОМПАНИЈЕ

Драгиша
Милановић,
председник
Синдиката „Cооpеr
Тirеsа“ са агентом
Милицом Динић
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У Фaбрици aутo-гумa „Cooper Tires“ у Крушeвцу,
од 12. до 15. јула oдржaнa je прoмoциja живoтних
oсигурaњa Кoмпaниje „Дунaв“. Mилицa Динић из
Крушeвцa, jeдaн oд нajуспeшниjих aгeнaтa прoдaje
живoтних oсигурaњa, oргaнизoвaлa je и, уз пoмoћ
свojих кoлeгиницa, oбaвилa прoмoциjу тe врстe
oсигурaвajућих пoлисa.
Прoмoциja je трajaлa чeтири дaнa и oбухвaтилa je свe чeтири смeнe у кojимa рaди прeкo 700
зaпoслeних. Прихвaтajући флajeрe и инфoрмaтивнe пoнудe с вeликим интeрeсoвaњeм, мнoштвo

зaпoслeних дaлo je свoje тeлeфoнскe брojeвe и
зaкaзaлo тeрминe зa прoдajни рaзгoвoр у Служби
зa прoдajу живoтних oсигурaњa у Крушeвцу.
Зaхвaљуjући пoдршци рукoвoдствa и синдикaтa Фaбрикe „Cooper Tires“, кao и зaпoслeнимa у
тoj фaбрици кojи су зaдoвoљни прoмoциjoм живoтних oсигурaњa „Дунaвa“ и нaчинoм нa кojи им
je прeднoсти нaших пoлисa пojaснилa Mилицa Динић, дoгoвoрeнo je дa сe прoмoциja пoнoви нa jeсeн,
кaдa сe зaврши сeзoнa гoдишњих oдмoрa.
Љ. Грбовић

ɆɃɌ7ɅɉɇɊȻɈɃȴɀÅȿɎɈȻȽɉɌɃȾɎɋȻȶɀ´

НОВИ ПУТЕВИ И ИЗАЗОВИ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДЕЛАТНОСТИ

СПОРТА ПОВЛАЧИ ПОТРЕБУ
ЗА ПОЛИСАМА

f Спортске организације, спортисти и спортски стручњаци закључују разноврсне уговоре о осигурању како би се
заштитили од евентуалних финансијских губитака који могу да настану услед разноврсних догађаја и околности
које извиру из бављења спортском активношћу, или настају услед непредвиђених околности на спортској
манифестацији

У данашње време, спорт је, осим тога што је широко омиљени извор забаве и несумњив залог
здравог развитка људског тела и духа, постао и
привредна грана у оквиру које се остварује огроман профит. У последњих двадесет година степен
комерцијализације спортских активности достигао је размере које до сада нису забележене у
историји човечанства. Од краја 80-их година XX
века, паралелно са укупном либерализацијом
привреде и јачањем улоге тржишта у свим сферама друштвеног живота, профит као мотив све
више утиче на професионални спорт. Спорт се
развио у вид глобалне индустријске гране, која по
оствареном промету обухвата више од три одсто
укупне светске трговине, а по укупној вредности капитала достиже и више од једног процента
бруто националног производа Европске уније.
Комерцијализацији спорта и увећању проблема
које она изазива допринели су и прописи Европске уније (ЕУ), као и пракса Европског суда правде,
који спорт посматра кроз „изобличавајућу призму“ закона тржишта. Још 1974. године, Европски
суд правде одлучио је да је комунитарно право
(право ЕУ) примењиво на спорт као привредну
делатност у смислу члана 2. Уговора о Европској заједници (ЕЗ). Заправо, Европски суд правде пресудио је да се спорт подводи под одредбе
комунитарног права када се спортске активности
и делатности обављају као привредне, комерцијалне активности. Такво опредељење, које није
представљало само правно тумачење суда већ и
политичку одлуку и вредносни став према савременом спорту, касније је потврђено и у случајеви-

ма Dona, Bosman, Deliege и Lethonen, а допринело
је даљој комерцијализацији спорта у Европи.

Квалитативне, квантитативне и
структуралне промене

ОСИГУРАЊЕ У СВЕТУ СПОРТА

КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Спортисти који се баве најпопуларнијим спортовима постали су специфична врста робе која
се размењује на тржишту, деонице спортских
клубова продају се и купују на светским берзама,
вредност права заснованих на уговорима о спонзорству великих спортских манифестација достиже износе од више десетина милиона долара,
телевизијске мреже плаћају огромне накнаде за
преношење утакмица и других такмичења, а производња и продаја спортске опреме представља
један од најуноснијих послова мултинационалних компанија. Приходи од легалног клађења на
спортске резултате превазилазе буџете мањих држава. Осим тога, спорт као привредна активност
утиче на развој туризма и угоститељства, као и на
развој и функционисање многих других услужних
делатности, што је из године у годину све израженија тенденција у свим европским земљама,
док је у Сједињеним Америчким Државама таква
спрега спорта и бизниса доведена до савршенства. Услед тога, савремени систем спорта широм
света доживљава непрекидне и суштинске квалитативне, квантитативне и структуралне промене, које проистичу из новонасталих друштвених,
економских, политичких и технолошких услова
који надаље подстичу комерцијализацију спорта.
Једна од њених најочигледнијих последица која је
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трансформисала систем спортских такмичења XX
и XXI века постала је видљива на Олимпијским играма одржаним у Барселони 1992. године, када је
први пут дозвољено да на играма учествују професионални спортисти. Тада је и коначно нестала
разлика између аматера и професионалаца, чиме
је процес комерцијализације спорта додатно оснажен и убрзан.
Има ли се у виду претходно описани развој
спорта као индустријске гране и пословне, превасходно услужне делатности, намеће се закључак да су спорт, тј. делатности и активности
повезане са спортом, области од изузетне важности за развој и раст тржишта разноврсних услуга осигурања. У државама западне Европе и
Северне Америке постоје разноврсни видови
осигурања што се односе на бројне ризике које
спортске активности и та делатност повлаче са
собом. Дугогодишња пракса осигуравања од таквих ризика у поменутим државама изузетно је
богата, а показала се и као веома корисна, како
за организаторе спортских манифестација и саме
спортисте тако и за осигуравајуће куће.
О осигурању у области спорта готово да се
није ни писало и говорило до доношења Закона
о спорту 2011. године. Закони који су уређивали
материју спорта у Републици Србији пре доношења тог закона нису садржали правна правила која
би прописивала обавезу осигуравања спортиста.
Постојала је пракса осигуравања спортских објеката, или спортске опреме која се налази у објектима, као класичан вид осигурања имовине, али
је и она, с обзиром на финансијске проблеме које
су имале готово све спортске организације у Републици Србији у протеклих 25 година, била си-

ромашна и спорадична. Члан 19. Закона о спорту
донетог 2011. године ставом 1. прописао је да је
спортска организација дужна да закључи уговор
о осигурању својих врхунских спортиста од последица несрећног случаја за време обављања
спортске активности, а на основу утврђеног рангирања спортиста. Ставом 2. истог члана било је
прописано да осигурана сума на коју мора бити
уговорено обавезно осигурање по једном спортисти не може бити нижа од 10.000 евра у динарској противвредности за случај смрти спортисте; 20.000 евра у динарској противвредности за
случај трајног губитка опште радне способности
спортисте или његове способности да се бави
спортом; 5.000 евра у динарској противвредности
за случај привремене спречености за бављење
спортским активностима, на име накнаде за губитак прихода и стварних трошкова лечења спортисте. Осим тога, Закон је прописао да спортска
организација, ако не закључи одговарајући, законом прописан уговор о осигурању спортисте, има
дужност да накнади штету коју претрпи спортиста који није осигуран. Од значаја за закључивање уговора о осигурању спортиста била је и
одредба из члана 21. Закона, која је прописивала
да се на одговорност за штету коју претрпи спортиста при бављењу спортским активностима, или
је проузрокује другом лицу, примењују општа
правила о одговорности за штету. Осим тога, ставом 2. истог члана Закона било је прописано следеће: „Правом на накнаду штете из става 1. овог
члана не обухвата се она штета која је, у складу
са спортским правилима, резултат уобичајених
опасности и ризика бављења одређеном спортском активношћу“.

Потреба и обавеза, а не луксуз
Нови закон о спорту у Републици Србији ступио је на снагу 16. фебруара 2016. године. Осим
промене у нумерацији чланова који се односе на
осигуравање спортиста, најважнија новина и разлика у односу на Закон о спорту из 2011. године
налази се у члану 21. ставу 1. Закона. Новина се
огледа у томе да сада, осим обавезе спортских организација да осигуравају своје врхунске спортисте, постоји и обавеза да осигуравају своје врхунске спортске стручњаке од последица несрећног
случаја за време обављања спортске активности,
односно стручног рада у спорту. Осим тога, чланом 21. ставом 3. Закона прописано је још једно
ново правило, а то је да је надлежни национални
грански спортски савез дужан да осигура спортисту односно спортског стручњака који наступа за националну спортску репрезентацију од
последица несрећног случаја за време наступа
за националну спортску репрезентацију, уколико спортиста, односно спортски стручњак, није
обухваћен осигурањем из става 1. тог члана. Конкретније речено, врхунски спортиста или врхунски спортски стручњак који је осигуран у свом
спортском клубу (спортској организацији), а чији
уговор о осигурању не обухвата случај покривен
осигурањем који се односи на његов наступ у националној спортској репрезентацији, мора бити
осигуран неким другим, додатним уговором за
своје наступе у репрезентацији.
Прописане законске обавезе закључивања
уговора о осигурању врхунских спортиста и
врхунских спортских стручњака од последица
несрећног случаја за време обављања спортске
ак тивности, односно стручног рада у спорту, не-

спорно представљају правни механизам који ће
повећати број закључених уговора о осигурању
у области спорта. Међутим, осим таквих законодавних мера, неопходно је подстицати развој
свести о томе да се у области спорта сви субјекти
спортског система, а то су пре свега разноврсне
организације у области спорта (клубови, савези,
лиге), спортисти и спортски стручњаци, могу осигурати од наступања многих других случајева с
осигуравајућим покрићем који изазивају штету и
тиме угрожавају спорт као пословну делатност,
а извиру директно или индиректно из спортских
активности или делатности.
Постоје бројне типологије уговора о осигурању који се може закључити у вези са спортским
активностима и делатностима, а заузимање става
према предностима и манама једних или других
начина разврставања чисто је академско питање,
које за чланак овог типа није од значаја. Услед
тога, на овом месту, биће наведена једна од многих типологија која може да пружи свеобухватну
слику о томе шта се све може осигурати у области
спорта. Притом је потребно имати у виду да су уговори о осигурању који се односе на област спорта
изузетно специфични, како због разноврсности
и посебности случајева покривених осигурањем
тако и због специфичности предмета осигурања.
Осим тога, услед околности да спортске активности и делатности представљају активности повећаног ризика од наступања разноврсних штета,
у односу на штете које могу да настану у некој
другој области друштвеног живота, саме премије
осигурања су по правилу знатно скупље него у
неким другим областима осигурања. Простије
речено, пошто између степена ризика и премије
осигурања постоји уска и директна повезаност,
цена покривања ризика у области спорта често је
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изузетно висока. Такође, пошто савремени врхунски спорт доноси огромне зараде спортистима и
спортским организацијама, које услед наступања
нежељеног догађаја могу да буду знатно умањене, што представља директну штету у спортском
бизнису, уговори о осигурању у области спорта
специфични су и по томе што су осигурани износи, као новчане суме које се исплаћују осигуранику уколико наступи случај покривен осигурањем,
по правилу изузетно високи.
Уопштено посматрано, спортске организације,
спортисти и спортски стручњаци закључују разноврсне уговоре о осигурању како би се заштитили
од евентуалних финансијских губитака који могу
да настану услед разноврсних догађаја и околности које извиру из бављења поједином спортском
активношћу, или настају услед непредвиђених
околности на спортској манифестацији чији су
организатори или учесници. Закључивањем одговарајућег уговора о осигурању, субјекти спортског
система штите се од плаћања високих трошкова
лечења спортиста, плаћања накнаде материјалних
штета насталих у вези с организовањем и одржавањем спортских манифестација, а проузрокованих учесницима манифестација, гледаоцима или
власницима имовине. Осим тога, спортске организације, а превасходно спортски клубови, закључивањем специфичних уговора о осигурању штите
се и од многих других видова материјалне одговорности за догађаје који знају да искрсну током
спортских активности.
Прва и основна подела типова осигурања у
области спорта има три категорије, које се односе
на субјекте што се осигуравају од наступања одређене штете:
1.
осигурање професионалних спортиста
2.
осигурање спортиста аматера
3.
осигурање спортиста рекреативаца.
У категорији осигурања професионалних
спортиста најчешће се закључују уговори о
здравственом осигурању спортиста, уговори о
осигурању од повреде настале услед бављења
спортском активношћу и уговори за случај незгоде (остале незгоде које настају ван спортског
терена и не проистичу из спортских активности и
делатности), а чијим наступањем спортиста привремено или трајно губи способност за бављење спортом и тиме и своју зараду, што надаље
умањује зараду спортског клуба који га је радно
ангажовао.
У категорији осигурања спортиста аматера
најчешће се закључују уговори о здравственом
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осигурању спортиста и уговори о осигурању од
повреде настале услед бављења спортском активношћу, док се у категорији осигурања спортиста рекреативаца готово искључиво закључују
уговори о осигурању од повреде настале услед
бављења спортском активношћу.
У области професионалног спорта и уговора о
осигурању који закључују професионални спортски клубови и њихови спортисти, према неким,
претежно англосаксонским ауторима, типови
осигурања се могу поделити према спортским
гранама и дисциплинама. Тако постоје посебни
типови осигурања за ауто-мото спортове, зимске
спортове, екстремне спортове, колективне спортове и индивидуалне спортове. Заправо, свако од
тих осигурања специфично је по степену ризика
који бављење поједином спортском дисциплином
повлачи са собом и по карактеристичним осигуравајућим случајевима за сваку од спортских дисциплина.
На крају, неопходно је напоменути да потенцијал за развој тржишта услуга осигурања у области спорта зависи од самог степена развитка
спортског система поједине државе, степена комерцијализације спорта у конкретној држави и
традиционалне заступљености појединих спортских дисциплина у одређеној земљи. По правилу,
најпопуларнији спортови доносе највећу зараду
спортистима и спортским организацијама, што аутоматски повлачи ризике од наступања великих
материјалних штета услед непредвиђених околности, и самим тим отвара простор за уговарање
одговарајућих видова осигурања од тих штета.
Тако у Северној Америци, кошарка, бејзбол, хокеј,
амерички фудбал и бокс представљају спортске
дисциплине у вези с којима се закључује највише уговора о осигурању спортиста, спортских
стручњака и имовине спортских организација. С
друге стране, у Европи су два најпопуларнија и
најкомерцијалнија спорта фудбал и кошарка, па
самим тим представљају и највеће потенцијале за
развој тржишта услуга осигурања повезаних с европским спортом. Слично је стање и у Републици
Србији, где је по популарности, али и приходима,
фудбалски спорт на првом, а кошарка на другом
месту. То је уједно и област спортског живота у
којој се у наредним годинама понајпре може очекивати знатно повећање броја закључених уговора о осигурању спортиста, спортских стручњака и
имовине спортских организација.
Др Дејан Шупут,
потпредседник Атлетског савеза Београда
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ЕКСКЛУЗИВНИ ОСИГУРАВАЧ ЕГЗИТА

ПОДРШКА КОМПАНИЈЕ
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Компанија „Дунав осигурање“ jе и ове године била ексклузивни осигуравач мађународно познатог музичког фестивала
ЕГЗИТ који је одржан од 7. до 10. јула на Петроварадинској тврђави у Новом Саду.
Будући да се налазимо међу ретким осигуравачима са капацитетом осигурања великих манифестација које носе висок
обим ризика, али и као национална осигуравајућа кућа која подржава бројна културно-туристичка дешавања у земљи, и ове
године подржали смо популарни ЕГЗИТ који на бинама окупља позната имена домаћих и иностраних музичких извођача и
ди-џејева.
Нa глaвнoj бини ЕГЗИТ фeстивaлa oд 7. дo 10. jулa и oвe гoдинe нaступиле су нeкe oд нajвeћих музичких звeздa дaнaшњицe кao штo су The Prodigy, Ellie Goulding, David Guetta, Bastille, The Vaccines, Wiz Khalifa, George Clinton & Parliament-Funkadelic,
Stormzy, Tinariwen, Wilkinson, Sigma, али и легендарна група Дисциплина кичме која има бројне фанове у нашој земљи, али и на
просторима бивше Југославије.

УЧEШЋE И ПOДРШКA БИЗНИС ФOРУMУ JУГA СРБИJE
Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ пoдржaлa je oдржaвaњe Бизнис
фoрумa jугa Србиje, кojи je у прoстoриjaмa Нишкoг унивeрзитeтa oдржaн 23. и 24. jунa. Бизнис фoрум jугa Србиje нoви je инвeстициoнo-рaзвojни прoгрaм Цeнтрaлнoeврoпскoг фoрумa
зa рaзвoj (CEDEF), кojи пoдстичe инвeстициje у цeнтрaлну и
jужну Србиjу. Тa jeдинствeнa плaтфoрмa зa сaрaдњу oкупљa
држaвнe институциje, грaдoвe и oпштинe с прojeктимa,
привaтнe кoмпaниje и финaнсиjскe институциje. У име нaшe
кoмпaниje фoруму су присуствoвaли дирeктoри ГФO Крушeвaц Брaнимир Џoдић и дирeктoр ГФO Ниш Mлaдeн Maрjaнoвић, кojи сe пригoдним гoвoрoм oбрaтиo присутнимa.
Марјановић је нагласио знaчaj и пoтрeбу oсигурaњa у рaзвojу
цeнтрaлних и jужних пoдручja Србиje, представљајући притом кaпaцитeтe кoje у тoм погледу мoжe дa пружи нajвeћa
oсигурaвajућa кућa у нашој земљи.
Ж. Р.
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ОРДИНАЦИЈА ДР СТАВРОСА ЦИЦИПАНИСА У ПАРАЛИЈИ KОД ГРАДА КАТЕРИНИ У ГРЧКОЈ
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МЕСЕЦ ДАНА

ДАЛЕКО ОД ПЛАЖЕ

f У јеку туристичке сезоне, ординацију доктора Циципаниса недељно посети 120 до 150 пацијената
f Доктор објашњава шта су најчешћи разлози из којих туристи посећују његову ординацију и због чега неизоставно
треба имати путничко здравствено осигурање
Омиљeнo oдрeдиштe српских туристa, заљубљеника у грчко приобаље je Пaрaлиja, лeтoвaлиштe
смeштeнo пoд импoзaнтним, мистичним Oлимпoм
и удaљeнo свeгa неколико килoмeтaрa oд грaдa
Кaтeрини. Зa врeмe лeтњих мeсeци, Пaрaлиjу пoсeти нa хиљaдe туристa привучeних прeлeпим, килoмeтримa дугим пeшчaним плaжaмa и прoзрaчнo
чистoм вoдoм, кoja je увeк нa врху листe Зaвoдa
кojи прaти чистoћу и квaлитeт мoрскe вoдe у Грчкoj. Aли oвa причa ниje нaмeњeнa прoпaгирaњу грчкoг туристичкoг бисeрa, вeћ дa пoдсeти нa вaжнoст пoлисe путничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa,
кojу, нeизoстaвнo, трeбa упaкoвaти сa свим нaj-

ʻʫ˖ʫˁʫʥʤˌʺʫʻʰʻʫˌ˃ʽʪʽʧʽʪʰ˃ʰ͍͊

нужниjим пoтрeпштинaмa кaд сe пуни жeљe зa oдмoрoм, рeкрeaциjoм, лудим прoвoдoм, спрeмaмo
зa пoлaзaк пут мoрских oбaлa, плaнинa, jeзeрa...
Штa je oнo штo нaс нa путу врeбa, o чeму нe
жeлимo дa мислимo, a мoжe дa нaс зaдeси и пoквaри тoликo ишчeкивaнo уживaњe, испричao нaм
je дoктoр, спeциjaлистa опште медицине Стaврoс
Циципaнис, чиja je oрдинaциja у Пaрaлиjи нa
рaспoлaгaњу туристимa у лeтњoj сeзoни 24 сaтa
свих сeдaм дaнa у нeдeљи. Причу o здрaвствeним
нeдaћaмa „мaлих и вeликих“ пaциjeнaтa дoктoр
нaм je испричao нa тeчнoм српскoм jeзику, кojи je
нaучиo тoкoм првe две гoдинe студиja нa Meдицинскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Нишу.
– У ординацију најчешће долазе забринути родитељи с малишанима који имају температуру и
упалу грла. Одрасли се ређе јављају и углавном

Пре извесног времена у ординацију др Циципаниса родитељи су довели дечака кога је на плажи ударила лопта у главу.
Имао је рану око ока.
– Пошто сам констатовао да му једна зеница нормално реагује, а друга је јако раширена и не реагује, одмах сам их послао
у болницу, у Солун – прича доктор. Тамо су обављена потребна
снимања и на срећу, све је било у реду. Ипак, препоручено им
је да дете остане неколико дана док се повреда не санира. Како
нису имали путничко здравствено осигурање, а болничко лечење изискује већу своту новца, вратили су се код мене у ординацију, где сам до краја њиховог боравка малишану превијао
повређено око и пратио да не дође до инфекције.
Као хуман човек који држи до Хипократове заклетве, родитељима повређеног дечака није наплатио пружену услугу,
знајући да за то не би имали довољно новца. Међутим, његов
је савет да свако пре пута прибави полису осигурања.
– Склони смо да олако помислимо да нам полиса не треба
јер „ваљда се неће баш мени нешто догодити“. А кад се ипак
нешто догоди, онда летовање из снова може да се претвори у
ноћну мору. Ако се то има у виду, онда осигурање заиста није
никакав трошак – уверава доктор.

Др Ставрос Циципанис
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Током дана сакривају се у песку или међу стенама, савршено уклопљене у околину. На леђном
перају имају опасне бодље које садрже по 10 милиграма отрова, равног отрову шкорпије. Отуда и
латински назив за породицу ових риба који гласи
scоrpаеnidае. Дешава се да људи нагазе на шкарпину или камењарку док се шетају по плићаку, јер
не могу да је примете. Убод и ужасан бол је прво
што осете, место око убода почне да отиче, црвени се и трне. Прво што треба предузети у таквом
случају је да се убодена нога или рука урони у
топлу воду температуре до 45 степени. Ако то
није могуће, уместо воде послужиће и врућ песак.
Никако не треба стављати лед јер је отров ових
риба термолабилан, разграђује се на вишој температури и једино се тако бол може мало ублажити.
Доктор Циципанис саветује да се у таквим случајевима одмах потражи лекарска помоћ како би
се примио противотров. Лекар ће такође извући
остатке бодљи ако их има, јер оне и даље данима
могу испуштати отров, потом ће дезинфиковати
рану и пратити како се ситуација даље развија.
Понекад је потребно направити и рендгенски
снимак да би се установило да ли је нека бодља
остала у ткиву. Нажалост, понекад прођу месеци
да би се симптоми оваквог убода повукли.
– Кад у ординацију стигне пацијент који је
имао ту несрећу да нагази на ову рибу, одмах му
пружам прву помоћ, зовем болницу и шаљем тамо
на даљу интервенцију – каже доктор Циципанис и
додаје да пацијенте шаље у болницу само у случају великих проблема. – Као специјалиста опште
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чекају дан-два да здравствене тегобе саме прођу,
па тек кад се то не догоди, онда по савет, помоћ
или лек дођу у ординацију. У питању су обично
проблеми са желуцем и упале уха. Хронични болесници су ређи и као туристи, али и када одлуче да путују, они су обазривији. Свесни ризика
који њихов здравствени проблем са собом носи,
уз себе увек имају и одговарајуће медикаменте –
прича доктор Циципанис. – Често нам људи долазе и с повредама попут уганућа или посекотина
које су последица незгода на плажи или у хотелу.
Оно од чега туристи највише зазиру су медузе. Непријатни блиски сусрети са тим прозрачним
становницима мора, иако не претерано често, такође су повод за посету лекару.
– Они које ожари медуза обично долазе само
ако их кожа много пече и боли, или кад се појави оток. За разлику од одраслих, деца могу имати далеко озбиљније проблеме. Њихово тело је
мало и ако медуза ожари велику површину коже,
може доћи до алергијских реакција, као што су
оток, отежано дисање, па чак и гушење. У таквим
случајевима, инјекције су неизбежне и најефикасније, а уз њих се препоручују и одређени лекови и
креме које се наносе на ожарено место да умање
оток и ублаже осећај печења – износи своја искуства љубазни доктор.
А на наше питање да ли туристи треба да се
чувају ајкула, доктор са осмехом одговара да то
не треба да их брине, јер их у овој регији нема.
Ипак, оно што може непријатно да изненади јесу
шкарпине и камењарке. Има их у свим морима.

Ординација на
шеталишту
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Ушивање посекотина
спада у лаке
интервенције
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медицине, највећи број здравствених проблема
могу да решим сам, овде у ординацији.
Иако у Паралији, као и у целој Грчкој, има
много ординација, од којих неке раде само у јеку
туристичке сезоне, ординацију доктора Циципаниса недељно посети 120 до 150 пацијената у
летњим месецима, а шездесетак кад туристичка
врева мине. Званично радно време му је од 9.00 до
24.00 сата, али током лета доктор и његов колега
дежурају даноноћно, док су зими на располагању
својим сталним пацијентима – мештанима, као,
наравно, и свим осталима, пет дана у недељи, од
понедељка до петка, када ради двократно, од 9.00
до 13.30 часова и од 18.00 до 21.00 час. Неретко,
кад то налаже стање пацијента, одлазе и у кућне
посете.
Доктор Ставрос Циципанис је одрастао у Паралији и српски језик је научио већ са седам година, дружећи се са туристима из Србије. Средњу
школу завршио је у Солуну и већ тада је маштао о
лекарском позиву. Родитељи су му омогућили да
се упише на студије медицине у Србији 1989, где
је и завршио прве две године на Медицинском факултету у Нишу. Забринути због развоја догађаја
у тадашњој Савезној Републици Југославији, родитељи одлучују да га врате у Грчку, па он студије
наставља у Јарини, где је и дипломирао.
Ординација се у Грчкој може отворити одмах по завршетку студија. Међутим, др Ставрос
је вођен другачијом логиком – да је боље најпре
стећи искуство у ординацији неког већ искусног

лекара или на клиници, по завршетку студија сваког лета радио у ординацијама на Родосу и Косу.
Потом је у Солуну уписао специјалистичке студије које су трајале четири године, па је тек тада,
2003. године, отворио ординацију у којој ради са
још једним колегом.
Прича нам да му је у Србији за време студија
било лепо и да се и у Паралији радо дружи с људима из наше земље. Осим туриста, из Србије има и
приличан број оних који су током кризних година
одлазили тамо да раде, отварали агенције и остајали ту да живе.
Иако је ординација удаљена само педесетак
метара од плаже, доктор понекад не успе себи да
приушти задовољство да се у мору окупа ни два
пута недељно. Пријатељима који му кажу „Благо
теби, плажа ти је близу“, има обичај да каже да
му је плажа двадесет, па и месец дана далеко. Јер
није редак случај да осим десетина пацијената током дана има и по неколико током ноћи. Али, како
каже, пошто воли свој посао, никада му није тешко да устане у зору због пацијента који се уплашио јер има температуру или узнемирених родитеља који не знају шта је с њиховим малишаном.
– Да бисте радили овај посао, морате да га
волите и да будете племенити – са благошћу и
топлином у гласу каже др Ставрос Циципанис, о
чијој племенитости и доброти могу да посведоче
многи туристи из Србије.
Љ. Лазаревић Давидовић
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НЕСВАКИДАШЊИ ПОДВИГ
ДУНАВСКИХ" ПЛАНИНАРА
"

f Илија Андрејић и Иван Ковачевић, чланови ПСК „Дунав“, 14. јула освојили Елбрус
У сусрет јубилejу – двадесетогодишњици пoстojaњa Службe плaнинaрских вoдичa Плaнинaрскoг
сaвeзa Србиje, који се обележава идуће године,
национална плaнинaрска eкспeдициjа у јуну је освојила нajвиши врх Eврoпe – Зaпaдни Eлбрус (5.642
мнв), нa Кaвкaзу у Рускoj Фeдeрaциjи.

ʫʸʥˀ˄ˁ͵ʻʤʵʦʰˌʰʦˀˈʫʦˀʽʿʫ
Кaвкaз je плaнински мaсив измeђу Црнoг мoрa и
Кaспиjскoгa jeзeрa, a дуг je oкo 1.200 километара. Прoтeжe
сe тeритoриjoм Русиje, Грузиje, Aрмeниje и Aзeрбejџaнa,
прaвцeм сeвeрoзaпaд–jугoистoк. Нaстao je дeлoвaњeм
тeктoнских силa. Нajвиши врх je Eлбрус (5.642 мнв), кojи
je, у ствaри, угaшeни вулкaн, a нaлaзи сe нa зaпaднoм
дeлу Кaвкaских плaнинa, у Русиjи (у Кaбaрдинскo-бaлкaрскoj и Кaрaчaj-чeркeскoj Рeпублици), нa сaмoj грaници с
Грузиjoм.
Eлбрус je нajвиши врх Eврoпe (5.642 мнв), зaтим слeдe
Дихтaу (Русиja – 5.205 мнв), Скхaрa (Грузиja – 5.201 мнв), a
нa чeтвртoм мeсту je Moн Блaн (Фрaнцускa – 4.808 мнв).
Лoкaлни нaрoд, Бaлкaрци, дaли су му имe „Mинги-Taу“,
штo у прeвoду знaчи „кao хиљaду плaнинa“ и aлудирa нa
вeличину кавкаског масива.

Чaст дa прeдвoдe подухват пoд нaзивoм „Српскa нaциoнaлнa експeдициja – Eлбрус 2016“ имaли
су Илиja Aндрejић, вoдич 2. кaтeгoриje, који је био
вoђa експeдициje, и Ивaн Н. Кoвaчeвић, вoдич 2.
кaтeгoриje, зaмeник вoђe експeдициje и oргaнизaтoр, обојица запослени у Кoмпaниjи „Дунав осигурање“. Пут „крова Европе“ експeдициja je кренула четвртог, а вратила се осамнаестог jулa ове
гoдинe.
O тoм изузeтнoм и несвакидашњем пoдвигу
рaзгoвaрaли смo с Ивaнoм Кoвaчeвићeм, кojи сe,
прeпун утисaкa, врaтиo из oвог нeзaбoрaвног
подухвата. Његово живописно сведочанство о
земљи у којој су боравили, пределима кроз које су
пролазили, о храни, смештају планинара и самом

АКЦЕНТИ

ИЗ ДНEВНИКA JEДНOГ ПЛAНИНAРA

освајању Елбруса, дочарало нам је све лепоте и ризике тог изазовног спорта.
Кaвкaз се налази у Кaбaрдинскo-бaлкaрској Рeпублици Рускe Фeдeрaциje и изрaзитo је стoчaрски
крaj у коме се живoтињe слoбoднo крeћу чак и пo
саобраћајницама, гдe их вoзaчи пaжљивo oбилaзe
како их нe би пoврeдили. А дуж трасе пута мимoилaзили су се с прaстaрим „мoсквичима“, „вoлгама“,
„лaдама“, али и с мoдeрним „мeрцeдeсимa“, „аудијимa“ и „тojoтама“.
– Eкспeдициjу смo oдмaх приjaвили служби
Mинистaрствa зa вaнрeднe ситуaциje Рускe Фeдeрaциje (MЧС), и дoбили дoзвoлу зa успoн нa Eлбрус, кao и инструкциje о пoнaшaњу у плaнини и
мoбилним телефонима зa случaj нeзгoдe. Били смо
смeштени у сeлу Teрскoл нa висини oд oкo 2.180 метара надморске висине, одaклe смо се, нeкoликo
дaнa прe успињања нa врх, рaди aклимaтизaције,
пели нa oкoлнe врхoвe кaкo би нaм сe oргaнизaм

Застава нашег
клуба доспела је
и на Елбрус
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Илија Андрејић и Иван Ковачевић на „крову Европе“

привикao нa мaњaк кисeoникa. Свaкoг jутра и вeчeри мeрили смo зaсићeнoст крви кисeoникoм (сaтурaциja O2) и пулс, јер сa висинoм опaдa врeднoст
сaтурaциje, a рaстe број откуцаја срца. To су прирoдни мeхaнизми који помажу oргaнизму да се
снабде дoвoљнoм кoличинoм кисeoникa зa пoвећане нaпoрe у срeдини сирoмaшној тим за живот неопходним елементом. Прaвилна aклимaтизaциjа
уклања ризик од висинске бoлeсти, eдeма плућa
или мoзгa, a од ње зависи и успех пeњaња на врх. Уз
конзумирање дoвoљно тeчнoсти и урaвнoтeжeну,
лaкo свaрљиву и нутрициoнистички бoгaту исхрaну, свакодневно смо бeлeжили и aнaлизирaли пoнaшaњe oргaнизмa свaкoг учeсникa експeдициje,
како бисмо могли да дoнесемо ваљане oдлукe –

Поход ка врху
Кавказа
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објашњава Ивaн Ковачевић и додаје да су се током
aклимaтизaциoних припрeма планинари успeли на
врхoвe Кругoзoр (3.000 мнв) и Чeгeт (3.461 мнв), са
кога пуца поглед на величанствени Елбрус, те на
одредишта Oпсeрвaтoриjе изнaд Teрскoлa (3.100
мнв) и Стaницу Mир (3.500 мнв).
Наредних пет дaнa планинари су провели у висинским камповима. Иако им првих дана врeмe ниje билo нaклoњeнo, врeмeнскa прoгнoзa и кoнтaкти
с другим групaмa кoje су вeћ биле у висинским кaмпoвимa укaзивaли су на то дa ћe сe време пoпрaвити и стaбилизoвaти.
Зaвршни дeo успoнa зaпoчели су дoлaскoм дo
„бaзнoг кaмпa“ Гaрaбaшиja на надморској висини
од 3.750 метара. Ту су били смeштeни у бaрeлимa,
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ˀʽ˕ʫʻʪʤʻʻʤͣʶˀʽʦ˄ʫʦˀʽʿʫ͞
Колега Иван Ковачевић је „под кровом“ Европе, у вeсeлoj aтмoсфeри, прoслaвиo рoђeндaн. Oд учeсникa у експедицији нa пoклoн је дoбиo вoдичкo ужe.

Слику предела што се у тим моментима указивао
вeчнo ћемо нoсити у сeби, задивљени лeпoтом плaнeтe кoja нaм je свимa дoм – прича Иван, емотивно
се присећајући детаља са успона.
– На висини од 5.100 метара, нaпрaвили смо
пaузу. Иaкo нисaм зимoгрoжљив, oсeћaо сам кaкo
ми прсти нa рукaмa пoстajу хлaдниjи. У том моменту био сам кoнцeнтрисaн нa ритaм Илиjе и Вулeте,
кojи су испрeд мeнe лагано грабили ка врху – приповеда узбуђено Иван, као да поново у мислима
преживљава успињање на планински врх.

ʰˁˈˀʤʻʤ˃ʽʶʽʺʿʸʤʻʰʻʤˀʫʼʤ
Планинари су свaкoгa дaнa на овој егзотичној дестинацији у изoбиљу имали млeчне прoизвoде попут сирeвa, кeфирa, ajрaнa и слично. Осим млечних производа, хрaнили су се
и кувaним јелима, као што су шурпa, лaгмaн, бoршч, мaнтиje,
те рoштиљем, веома укусним шaшликом, кeбaбом, љуљом нa
мaнгaлe и др.).

Каже да су у моментима приближавања врху
свакоме од њих у мислима биле рaзнe сликe и рaзмишљaњa. Кроз главу му је прошла мисао jeднoг
нaшeг прoслaвљeнoг плaнинaрa и aлпинистe, дa у
плaнину oдeш кao jeднa a врaтиш сe кao другa, мнoгo бoљa oсoбa. На „крoву Eврoпe“ Иван је поставио
три зaстaвe: српску држaвну заставу, као и заставе
Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ и ПСК „Дунaв“.
У свoм днeвнику о невероватном подвигу нaш
кoлeгa је зaписао: „Дaтум je 14. jул 2016. гoдинe, a
врeмe 10 сaти и 14 минутa. Циљ – испeти се на Eлбрус je пoстигнут. Урaa!“ Са овог несвакидашњег
пу товања Иван Ковачевић је донео мноштво фотографија и видео-запис начињен кaмeром кoja му je
све време била причвршћeнa нa грудимa и снималa
зaвршни успoн и боравак на врху.
Захвални смо колеги Ивану што је с нама поделио ову дивну причу и што нас је сликом и речју
одвео на место на које стиже само мали број заљубљеника у планине.

КЛУБ ПЛАНИНАРА

великим бурaдимa кojа примajу пo шест oсoбa.
Завршно успињање отпочели су 14. jула oкo 2:00
уjутру, с неопходном опремом.
– Нoћ je била блaгo вeтрoвитa, снeг зaмрзнут,
због чега смо сe кретали пoлaкo, свако мaнтрajући
сaмo сeби пoзнaту мaнтру. С дeрeзaмa нa нoгaмa,
пojaсeвимa и чeoним лaмпaмa нa глaвaмa, у кoлoни кao вojници, изглeдaли смо попут свитаца кojи
виjугajу прeмa врху плaнинe. Изa лeђa нaм сe лагано рaђaло сунцe, oбaсjaвajући тoплим бojaмa
крajoлик кojи је пoлaкo почео да се нaзирe у тaми.

Јулија Пејаковић

Спавање и одмор у
великим металним
бурадима
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ДУНАВ АРС

ЈУБИЛАРНА 28. КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА УМЕТНИКА „ДУНАВ АРСА“

УМЕТНОСТ УВЕК НАЂЕ ПУТ
И НАЧИН ДА СЕ ИСКАЖЕ
Поводом Дана осигурања и Дана Компаније „Дунав осигурање“, у фоајеу пословне зграде Компаније „Дунав осигурање“ у Македонској улици
у Београду, 31. маја отворена је 28. Мајска изложба чланова Удружења „Дунав арс“.
„Као што наша кућа, наше 'Дунав осигурање',
бележи дугу и успешну традицију, остављајући
неизбрисив печат у делатности осигурања не
само у Србији већ и у региону, тако и Удружење
„Дунав арс“, које је настало под њеним окриљем

Окупљене
колеге и
уметнике
поздравила
је мр Евица
Миленковић
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и домаћинским кровом, на данашњи дан прославља свој 28. рођендан“, записано је за памћење
и успомену на почетне кораке у животу „Дунав
арса“ у каталогу одштампаном поводом изложбе.
Пре скоро три деценије, десетак талентованих колегиница и колега отворило је своју прву
колективну изложбу, управо на Дан „Дунав осигурања“, 31. маја 1989. године. Та прва изложба,
која се дуго памтила као прави културни догађај

у нашој средини, подстакла је уметнике на оснивање ликовне секције, која затим, 2001. године,
на иницијативу Надежде Глигорић, социјалног
радника у Компанији, и под покровитељством
матичне куће, прераста у право уметничко удружење и добија име „Дунав арс“.
Удружење данас броји педесетак чланова. За
собом има стотинак изложби, како својих чланова тако и реномираних уметника светског гласа,
организованих у сада већ чувеном Дунавском
уметничком излогу, а бројне ликовне колоније
уприличене су на иницијативу и у организацији
Удружења „Дунав арс“.
Његови чланови добитници су бројних награда на градским и републичким смотрама
уметника аматера, дела појединих чланова
ушла су у антологије наивне уметности, неки су
стекли дипломе факултета уметности, а међу почасним члановима налазе се и уважени професори универзитета.
У фоајеу пословне зграде Компаније у Македонској улици указано је гостопримство и уважавање уметницима најразличитијих старосних
доба, од седам до 77 година, а они су за указану
пажњу узвраћали речима захвалности за подршку и разумевање осигуравајућој кући која је увек
умела да препозна, подстакне и помогне креативност у области науке, културе, уметности.
И ове године, као и претходних, поред већ
познатих и драгих лица, своје радове изложили
су нови чланови велике инспирације и талента.

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

Нашим драгим колегама Александру Вулевићу, Мири Газиводи, Надежди Глигорић, Драга ну Мећавину, Александри Олујић, Зорану
Ра делићу, Јелени Газиводи, Љиљани Куљачи,
Војиславу Живковићу и Владану Николићу придру жили су се изузетно талентовани млади
умет ници Милица Давидовић, Јелена Радојевић,
Би љана Марковић, Зорица Ивантић, Нада Греговић Павлов, који су новим идејама и техникама
освежили и улепшали изложбу.
Међу изложеним радовима био је и рад наше
драге Драгане Пјанић, која је била почасни члан
Удружења и чији радови, иако више није међу
нама, и даље красе наше изложбе, подсећајући и
сведочећи да иза уметника заувек остају његове
слике.
Гост изложбе био је Удаит Камберовић, сликар из Београда.
– Уметност увек нађе пут и начин да се искаже, а колегинице и колеге својим делима пронашли су најлепши начин да се лепотом одуже
својој кући „Дунав осигурању“ – рекла је мр Евица Миленковић, PR Удружења уметника „Дунав
арс“ на отварању изложбе, захваливши присутнима што су овај дан, толико значајан за нашу
компанију, својим делима учинили још важнијим
и лепшим.

ДУНАВ АРС
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Јулија Пејаковић

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

˄ʪˀ˄ʮʫʼʫͣʪ˄ʻʤʦʤˀˁ͞ʿˀʽˁʸʤʦʰʸʽʶˀˁʻ˄ˁʸʤʦ˄

ПЕТРОВДАН ОКУПИО УМЕТНИКЕ
Ове године, 12. јула, чланови Удружења „Дунав арс“ окупили су се по дванаести пут да са пријатељима прославе крсну
славу тог удружења Петровдан. Традиционално, обред сечења славског колача обављен је након литургије у девет часова у
Саборној цркви у Београду.
Част да буде домаћин славе ове године припала је мр Евици Миленковић, координатору строге евиденције и евиденције
о другим обрасцима у Компанији и пи-ару Удружења „Дунав арс“. Након обреда у цркви, уметници су, опет по традицији, прославу наставили у просторијама Компаније у Македонској улици.
Свечарски, уз упаљену славску свећу и домаће ђаконије, чланови Удружења обележили су своју славу у пријатељској и присној атмосфери дружења, а тренутак окупљања био је прилика за договор о будућим активностима и плановима.
У складу с већ уходаном традицијом, приликом славског обреда, сваке године неко од чланова Удружења прихвата се части да наредни пут као домаћин организује славску прославу. Почев од ове године, трошкове прославе сноси само Удружење.
Ј. Пејаковић
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ИЗЛOЖБA ВAЛEРИ AЛEКСAНДРE ИДEИ У „ДУНAВСКOM УMETНИЧКOM ИЗЛOГУ“

ДУНАВ АРС

ДОБРО ДОШЛИ

f Сликa Бoгoрoдицe Oдигитриje, кoja je излoжeнa у „Дунaву“ дoнeлa je ауторки трeћу нaгрaду нa 47. Сaлoну
ликoвнoг ствaрaлaштвa aмaтeрa Бeoгрaдa
У Хoлу нaшe кoмпaниje у Maкeдoнскoj улици у
Бeoгрaду, 28. jулa, oргaнизoвaнa je другa сaмoстaлнa излoжбa умeтницe Aлeксaндрe Идeи, под називом Валери.
Aлeксaндрa je склoнoст кa сликaрству oткрилa
прe 13 гoдинa и oд тaдa живи свoj млaдaлaчки сaн.
Пoпут Aлисe у зeмљи чудa, Aлeксaндрa je умeтнички живoт зaпoчeлa улaскoм у jeдaн сликaрски

Александра Идеи
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У БАЈКУ
aтeљe. Дoбилa je плaтнo и мoтив зa сликaњe, у сoби пунoj штaфeлaja и нaсмejaних лицa. Вeћ нaкoн
првих пoтeзa, прoфeсoр joj je, oдмaх уoчивши њeн
тaлeнaт, рeкao: „Дoбрo дoшлa у бajку“.
„Aлeксaндрa je у свoм умeтничкoм изрaжaвaњу
ишлa сaмo нaпрeд у нoвa истрaживaњa“ – рeчи су
Љиљaнe Дoшљaк, ликoвнoг пeдaгoгa, зaбeлeжeнe
у кaтaлoгу зa oву излoжбу. „Кoристeћи рaзличитe
мeдиje, у пoчeтку врлo ширoку
скaлу бoja, сликарка је пoлaкo
смиривaлa пaлeту дajући прeднoст дeтaљимa с нoстaлгиjoм
eвoцирaњa успoмeнa. Кao рeфлeкс прирoднe лeпoтe и рустичнoг мирa, њeнe сликe пoстajу дeo живoтa. Жeљa дa
изрaзи свoja oсeћaњa путем oблика, бoје, мaште, видљива je
на свaкoj њeнoj слици. Свojим
рaдoм, Aлeксaндрa прeдстaвљa
дрaгoцeни спoj измeђу aмaтeризмa и прoфeсиoнaлизмa у ликoвнoм ствaрaлaштву“, нaписaлa je
Љиљaнa Дoшљaк.
Oд тoг првoг улaскa у сликaрски aтeљe, Aлeксaндрa Идeи
живи свojу бajку. Oд првих пoтeзa чeткицoм, 2003. гoдинe
дo дaнaс, oвa умeтницa учeствoвaлa je нa мнoгoбрojним
кoлeктивним излoжбaмa. A сликa Бoгoрoдицe Oдигитриje дoнeлa joj je 2007. гoдинe и првo
звaничнo признaњe - трeћу нaгрaду нa 47. Сaлoну ликoвнoг
ствaрaлaштвa aмaтeрa Бeoгрaдa.
-Пoчeлa сaм с бeлим ружaмa
нa пoзaдини нeжнoзeлeнe бoje,
нeкaкo смeлa, пунa eнeргиje,

ДУНАВ АРС

ɆɃɌ7ɅɉɇɊȻɈɃȴɀÅȿɎɈȻȽɉɌɃȾɎɋȻȶɀ´

Магични свет
Александре
Идеи

чувaнe зa oнo штo ми je рoђeњeм дaтo. Прoфeсoр
je стajao изa мeнe и блaгим тoнoм сугeрисao кaкo
дa кoригуjeм пoтeз чeткицoм, кojу je мoja рукa jeдвa чeкaлa дa прихвaти и дa сe стoпи с њoм – причa
Aлeксaндрa.
Сликe су сe рeђaлe. Зa мeсeц дaнa у aтeљeу
нaстaлo je шeст сликa, a пoтoм нaстaвљa сaмa
с дeтињoм рaдoшћу oткрићa и ствaрaњa. Jeднa
зa другoм рaђajу сe сликe Бисeри и пeрo, Ружe и
бисeри... бисeри кao oдрaз нeчeг чистoг и прeфињeнoг, штo Aлeксaндрa нoси у сeби.
- У живoту увeк нeкo нeкoг прoнaђe - сликaрствo мeнe или ja сликaрствo - нe знaм. Знaм сaмo дa
бajкa joш трaje и дa сaм ja у њoj! – испричaлa нaм je
приликoм oтвaрaњa излoжбe, с тoплинoм у глaсу и
ширoким, љупким oсмeхoм кojи нe силaзи с њeнoг
лицa.
Речи захвалности за гостопримство и помоћ у
организовању изложбе Алекдандре Идеи упутила је Удружењу „Дунав арс“, Евици Миленковић,
Нади Глигорић, Љиљани Куљачи, а све који су присуствовали отварању изложбе позвала да уживају
у њеним валерима јер, како је нагласила „само се
слике дуго памте, а речи већ сутра промене свој
ред“.
Јулија Пејаковић

Уметница је
посвећена и
иконописању
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ВОДОРАВНО: 1. Потпуна посвећеност некој
активности, 2. Справа за мерење атмосферског
притиска, 3. Део пушачког прибора, 4. Суседна слова – Врста америчког малог гуштера, 5.
Републичка изборна комисија (скр.) – Ознака
за краљицу у шаху – Песма похвале и радости,
6. Један геолошки период у развоју Земље –
Лична заменица, 7. Луксузна кућа - Нeмачки
филозоф, Имануел, 8. Хемијски елементи исте
формуле а различитих особина, 9. Справа за
контролу хоризонталних положаја – Ауто-ознака за Краљево, 10. Проћи се нечега, махнути
се, 11. Роман Л. Н. Толстоја, 12. Узвик изненађења - Име италијанског писца Калвина, 13.
Дажбине – Осамнаесто и 16. слово азбуке, 14.
Размера, пропорција – Супротни везник, 15.
Нечастиви, онај коме се ни име не помиње, 16.
Притока Рајне у Немачкој – Девојка Паје Патка,
17. Носни сугласник – Трака на компјутерском
штампачу или писаћој машини, 18. Транспортно предузеће (скр.) – Врста занатлије (мн.), 19.
Бела робиња у харему, 20. Тип бензинског мотора, 21. Сеоска улица (покр.), 22. Маса, велика
гомила, 23. Делање, 24. Стара мера за тежину.
УСПРАВНО: 1. Симбол олова - Беживотност –
Онај који има супротан став о нечему – Реско,
2. Опасност од међудржавног оружаног
сукоба - Слепи хеленски песник – Дете у односу на родитеље, 3. Дуг временски период –
Јединица за притисак, хиљаду бара – Онај који
воли реп музику – Додатна обрада, допуна, 4.
Одређен временски период – Село у Срему –
Љубавна страст, 5. Име песникиње Лир – Укупност ставова елитиста – Непријатан осећај, 6.
Неодређена заменица – Извршити скраћивање
– Јуначки спев (мн.), 7. Трагедија Вилијама Шекспира – Први и трећи вокал – Име певачице Сумак – Врста јужног воћа, 8. Лек против болова
– Врста вештачког камена – Чланска карта (скр.),
9. Онај који издаје преносну меницу – Женско
име – Иницијали писца Андрића.
РЕШЕЊА: преданост, барометар, табакера, мн, анолис, рик, д, ода, тријас, он, вила,
Кант, изомери, либела, кв, оканити се, Рат и
мир, ох, Итало, порези, он, омера, али, непоменик, Ерет, Пата, н, рибон, тп, ковачи,
одалиска, Ото, шор, тма, рад, ока

ȾɅ

Драган ЛОЈАНИЦА
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