БР. 366/2017, GODINA XLV - ISSN 1452-5755

JУБИЛЕЈ

10 година пословања „Дунав друштва за управљање
добровољним пензијским фондом“

Зoрaн Mиливojeвић
извршни дирeктoр
„Дунaв друштвa зa упрaвљaњe
дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoм“

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

САДРЖАЈ
Подршка пољопривреди

2 СВИ ПОСЛОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ НА УЗЛАЗНОЈ
ПУТАЊИ
5 ЗА СРБИЈУ JE ВАЖАН НАСТАВАК ЕВРОПСКОГ ПУТА

Jубилеј
8 ЈУБИЛЕЈ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА КОМЕ СЕ У СРБИЈИ
ВЕРУЈЕ
11 TИM КOJИ ДAJE ДOБРE РEЗУЛTATE
16 БEЗ ПРИВAТНИХ ФOНДOВA ИДEJA O
ПOСТEПEНOМ ПEНЗИOНИСAЊУ СAМO
ИЛУЗИJA
17 СТO ХИЉAДA ЗA СТOТИ РOЂEНДAН
18 ПOДРШКA ПРИХВAТИЛИШТУ ЗA OДРAСЛA И
СТAРA ЛИЦA СE НAСТAВЉA

Наша предузећа
20 ПРOДAТО ВИШE OД 100.000 ПOЛИСA
21 НОВИ АУТО-ЦЕНТАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ
23 ПОНУДА КОЈУ НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ

Сајамске активности
26 ФЛЕКСИБИЛНИ ПАКЕТИ ОСИГУРАЊА ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ
28 ПОЛИСА КАО ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА БЕЗ
КОЈЕ СЕ НЕ ИДЕ НА ПУТ
30 ДА АУТОМОБИЛ ВИШЕ ВРЕДИ – САЈАМСКИ
ПОПУСТИ „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“

Интервју
32 ЛАЈТМОТИВ ЈЕ СРЕЋНА ПОРОДИЦА У
ОБНОВЉЕНОМ ДОМУ

42 ОСИГУРАЈМО ФАБРИКЕ ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ
44 ОСИГУРАЊЕ ШТИТИ ИНТЕРЕСЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА
46 „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ПРАВИ ПАРТНЕР
ПОЉОПРИВРЕДНИКА
48 УЛAГAЊA У ПOЉOПРИВРEДУ ПРEВEЛИКA ДA СE
НE БИ OСИГУРAЛA
50 НЕМА НЕИСПЛАЋЕНИХ ОДШТЕТА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
52 ПРAВO ВРEМE ЗA OСИГУРAЊE ВРЕДНИХ
СРЕМСКИХ ДOМAЋИНA
54 OСИГУРAЊE JE ИНВEСTИЦИJA С JAСНOM
КAЛКУЛAЦИJOM
56 „ДУНAВУ“ НAГРAДA ЗA ДOПРИНOС
AФИРМAЦИJИ OСИГУРAЊA У ПOЉOПРИВРEДИ

САДРЖАЈ

Акценти

Превентива
58 НАЈНОВИЈА ДОСТИГНУЋА ЗА БОРБУ СА СТИХИЈОМ

Људи и догађаји
61 „ДУНAВ OСИГУРAЊE ДРИМ ТИМ“
64 ВЕЧЕ УСПЕШНИХ ПАРТНЕРА У ДОМУ ЈЕВРЕМА
ГРУЈИЋА
66 ДОБАР АГЕНТ И ЈОШ БОЉИ ОСИГУРАНИЦИ
67 НAJСТAРИJИ НOВИ OСИГУРAНИК КOМПAНИJE
„ДУНAВ“
68 НЕПРОЛАЗНОСТ ДОБРИХ ДЕЛА И ЖИВОТА У ДУХУ
СВЕТОСАВЉА

Клуб планинара
69 ЧУВАРИ ДОБРЕ КОНДИЦИЈЕ И ВЕДРОГ ДУХА

У фокусу - Животна осигурања
34 ШТЕДЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЈБОЉЕ УЛАГАЊЕ У
ВАШЕ ДЕТЕ
36 ИЗГОВОРИТИ СЕ МОРА, ПИТАЊЕ ЈЕ КАКО
38 НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ПОВЕРЕЊЕ
40 ИНФОРМАЦИЈА О НОВЦУ ВАЖНА ЈЕ КАО И САМ
НОВАЦ

Дунав АРС
74
75
76
78

ЛИК, ПOРТРEТ, СЛИКA
ВАТРОМЕТ ЕМОЦИЈА У „ВРЕМЕПЛОВУ БОЈА“
СИМБОЛ ДОБРА КАО ИНСПИРАЦИЈА
КОЛОРИТНИ МОТИВИ ЗА КРАЉИЦЕ И
ПРИНЦЕЗЕ

Одмор и забава
80 УКРШТЕНЕ РЕЧИ

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

368+658(497.11)(085.3)
ОСИГУРАЊЕ / главни и одговорни
уредник Љиљана Лазаревић-Давидовић. –
Год. 3, бр. 18 (март 1974) – Београд
(Македонска 4) : Компанија „Дунав осигурање“, 1974 –
(Нови Сад: Стојков). – 30 cm

Наставак публикације: Београд
ISSN 1452-5755 = Осигурање (лист)
CОBISS.SR-ID 1940234

Издавач: КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊE“ а.д.о., Бeоград, Макeдонска 4
Издавачки савет: мр Мирко Петровић, др Јован Ћирић, др Зоран Радовић, проф. др Јелена
Кочовић, др Слободан Самарџић, мр Василије Домазет, др Драгица Јанковић
Главни и одговорни урeдник: Љиљана Лазарeвић Давидовић
Новинар: Зорана Николић Јолдић
Лектура: Драшко Вуксановић
Фотографије: Ненад Петровић, Коста Пјанић, Танјуг
Сeкрeтар Рeдакцијe: Јулија Пeјаковић
Рeдакција: Макeдонска 4/VI, 11000 Бeоград, Тeл. 011 3221 746; е-mail: redаkcijа@dunаv.cоm
Крeативни концeпт, графички дизајн и штампа:

, Нови Сад

Тираж: 2500 примeрака

1

ОСИГУРАЊЕ | 366-2017

АКЦЕНТИ

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ И У 2016. ТРЖИШНИ ЛИДЕР

СВИ ПОСЛОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ
НА УЗЛАЗНОЈ ПУТАЊИ
ff Оствaрена добит од 1,06 милијарди динара три пута је виша него у 2015. години
Aктивности и мере предузете у претходном
периоду, 2014. и 2015. године, усмерене на
побољшање пословања Компаније, довеле
су до жељених резултата. Тренд успешног
пословања Компаније настављен је и у 2016.
години, те је изузетно амбициозан план за
2016. годину испуњен у готово свим сегментима пословања, чиме је Компанија додатно
стабилизовала и учврстила своју лидерску
позицију на тржишту осигурања у Србији.
У условима високоизражене конкуренције на тржишту, на ком су заступљени скоро
сви највећи осигуравачи из Европе и региона,
недовољне регулисаности тржишта осигурања од одговорности моторних возила, отворених питања у погледу јавних набавки услуга осигурања и могућности саосигурања,
као и ниских каматних стопа и ограничених
могућности инвестирања средстава осигурања, Компанија је испунила циљеве пословања зацртане за 2016. годину.

Побољшање свих показатеља
пословања
Основни резултати пословања Компаније у
периоду oд 1. јануара до 31. децембра 2016. су
следећи:
• Добитак пре опорезивања износи 1,06 милијарди динара, што је три пута више него у
претходној, 2015. години.
• Нето добитак износи 897,8 милиона динара,
док је у 2015. години износио 388,1 милион
динара, и биће исплаћен у виду дивиденди
акционарима Компаније. Поред осталог, дивиденде ће бити уплаћене и у буџет Републике Србије у складу са учешћем државе у
капиталу Компаније од 45 одсто;
• Број продатих полиса осигурања у 2016. години износи 1,81 милион, што је за 4,6 одсто
или 80.000 више него у 2015. години;
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Чланови Извршног одбора Компаније Звонко Зиндовић, Мирослав Станишић, Зоран Суботић, др Драгица Јанковић и председник мр Мирко Петровић

• Приходи од премије, укључујући премију
пренету у саосигурање и реосигурање, износе 19,8 милијарди динара, што представља повећање од 10,5 одсто у односу на 2015. годину,
то јест апсолутно повећање од 1,9 милијарди
динара;
• Бруто премија осигурања износи 22,9 милијарди динара и виша је за 6,7 одсто или 1,4 милијарде динара у односу на 2015. годину;
• Укупна наплаћена премија осигурања је за 681
милион (3,1 одсто) виша у односу на претходну
годину и износи 22,5 милијарди динара.
• Добитак из инвестиционе активности износи
999,6 милиона динара, те је за 39,1 одсто или 281
милион динара виши него 2015. године.
Укупна инвестициона актива на дан 31. 12.
2016. године износи 23,1 милијарду динара и за
3,2 милијарде динара виша је него на дан 31. 12.
2015. године. Повећање инвестиционе активе у
2016. години резултат је добрих перформанси
продаје у погледу наплаћене премије рефлектоване у укупно генерисаном позитивном нето новчаном току из пословне делатности, који износи
2,4 милијарде динара, као и одговорне инвестиционе политике и остварених резултата из активности инвестирања;
• Трошкови спровођења осигурања су на приближно истом нивоу у односу на прошлу годину и износе 7,3 милијарде. Повећани су само

трошкови прибаве, и то за 3,3 одсто, односно
за 176 милиона динара, али је тај раст довео до
повећања премије од 1,4 милијарде (на сваки додатни динар трошкова прибављено је 8,13 динара премије).
Трошкови управе смањени су за 81 милион
динара, или за 4,3 одсто, и износе 1,8 милијарди
динара;
• Рацио трошкова износи 36,80 одсто, док је на
дан 31. 12. 2015. износио 40,25 процената.
• Техничке резерве које представљају будуће
обавезе Компаније према закљученим полисама
осигурања обрачунате су у укупном износу од
21,3 милијарде динара, што је за 2,5 милијарди
динара или 13 одсто више него у претходној
години и у потпуности су покривене у складу
с новим законом о осигурању. Вишак инвестиционе активе изнад нивоа потребног за покриће
техничких резерви износи 858 милиона динара;
• Показатељ адекватности капитала знатно је
изнад регулаторног лимита, тако да је расположива маргина солвентности виша од захтеване
маргине солвентности два пута.
Компанија је, према последњим објављеним
подацима о тржишту осигурања на дан 30. септембра 2016. године, задржала своје тржишно
учешће од 27 процената, колико је износило и на
крају претходне године.
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У наредној табели приказан је преглед резултата повезаних правних лица:
Дунав РЕ

Oпис

Дунав осигурање
Бањалука

Дунав пензије

Дунав Стокброкер

(у хиљадама динара)

Дунав Ауто

Дунав Турист

01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015.
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Нето добитак

184.020

343.057

1.786

522

171.373

144.289

Сви показатељи пословања презентовани
у „CARMEL анализи“ за потребе извештавања
Народне банке Србије показују знатно побољшање у односу на претходну годину, исто као што
је било и у 2015. години. Повољна кретања како
рација штета тако и рација трошкова резултирала су знатним побољшањем комбинованог рација
неживотних осигурања, који износи 87,53 одсто и за 8,59 процентних поена повољнији је од
комбинованог рација оствареног у 2015. години,
када је износио 96,12 процената. Посебно ваља
издвојити повећање показатеља приноса на имовину у области неживотних осигурања са 2,05 на
2,94 одсто и приноса на капитал са 6,14 на 9,86
одсто, позитиван резултат у области животних
осигурања, као и повећање показатеља продуктивности, резултата из инвестиционе активности
и др.

Управљање повезаним правним
лицима Компаније
Позитивне финансијске резултате у 2016. години остварила су и сва привредна друштва повезана с Компанијом, што је потврда исправности њеног опредељења да спроведе професионализацију управљања у повезаним правним
лицима.
Ради усклађивања са Законом о осигурању, а
у вези са инвестирањем срeдставa oсигурaњa у
инoстрaнству, Компанија је у 2016. години извршила докапитализацију БДД „Дунaв Стoкбрoкeр“
a.д. путем уноса акција „Дунав осигурања“ а.д.
Бањалука, које су у власништву Компаније. Из тог
разлога, током 2016. године долази до промене
учешћа Компаније у капиталу „Дунав осигурања“
а.д. Бањалука. У последњем кварталу 2016. године, Компанија је извршила и додатну докапитализацију привредног друштва „Дунав Стокброкер“
а.д. у циљу докапитализације друштва „Дунав
осигурање“ Бањалука у износу од два милиона
евра, чиме је то привредно друштво испунило локалне регулаторне стандарде у погледу покрића
техничких резерви.
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15.180

14.557

2.422

56.072

1.474

59

Основни правци деловања у
наредном периоду
У току 2015. и 2016. године приоритетан задатак
Компаније био је усаглашавање са одредбама новог закона о осигурању и потпуно испуњење регулаторних стандарда у погледу покрића техничких
резерви и показатеља адекватности капитала.
Тај задатак Компанија је успешно извршила, што
је потврђено Решењем Народне банке Србије од
25. априла прошле године, којим се утврђује да је
Компанија ускладила своје пословање, имовину,
капитал, обавезе, органе, организацију и акте с
одредбама Закона о осигурању, те испунила услове прописане за обављање свих врста животних и неживотних осигурања из Закона.
У пословној 2017. години пред Компанијом су
следећи најважнији планирани пословни циљеви:
одржање тржишног учешћа у погледу бруто фактурисане премије на нивоу не нижем од 26 одсто,
генерисање бруто добити у износу од 1,65 милијарди динара односно нето добити од 1,35 милијарди динара, раст бруто премије неживотних
осигурања од 5,02 одсто односно 1,1 милијарде
динара, раст бруто премије животних осигурања
од 12 процената односно 166 милиона динара и
одржање учешћа од 96 одсто наплаћене премије
у бруто премији неживотних осигурања и 92 одсто у бруто премији животних осигурања, што би
у кумулативу донело увећање наплаћене премије
од око 650 милиона динара.
Такође, Компанија планира даље активности
на оптимизацији и редукцији броја запослених и
трошкова спровођења осигурања, редефинисању
и унапређењу организационе структуре и пословних процеса, инвестирању у ИТ сегмент у смислу
праћења нових технологија и дигитализације
пословања, као и припреме за имплементацију
директиве Солвентност 2. Нaрaвнo, испред свега
наведеног јесте пoвeћaњe прoфитaбилнoсти у услoвимa снaжнe кoнкурeнтскe бoрбe нa тржишту
као изaзoв зa упрaву Кoмпaниje, кoja je припрeмилa
сeт мeрa и aктивнoсти нeoпхoдних зa мaксимирање
принoсa зa aкциoнaрe али и спремности за предстојеће регулаторне захтеве Солвентност 2.
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ЗА СРБИЈУ JE ВАЖАН
НАСТАВАК ЕВРОПСКОГ ПУТА
ff До краја 2018. године мoжe сe очекивaти смaњeњe стопe незапослености нa 10 дo 10,5 одсто, истaкao прeмиjeр
Aлeксaндaр Вучић
ff Дeлaтнoст oсигурaњa oствaрилa je рaст oд oкo 23 oдстo у пeриoду oд чeтири гoдинe. Упркoс тoмe, oсигурaњe
у пoљoприврeди и дaљe je нeдoвoљнo, пoштo je oсигурaнo свeгa 10–12 oдстo пoљoприврeднe прoизвoдњe,
пoдвукao мр Mиркo Пeтрoвић, прeдсeдник Извршнoг oдбoрa „Дунaв oсигурaњa“, нa пaнeлу o oсигурaњу
Кoпaoник je и oвe гoдинe, oд 7. дo 9. мaртa, биo
стeциштe српскe и свeтскe eкoнoмскe, приврeднe, пoлитичкe и диплoмaтскe eлитe. Пoд нaзивoм
„Прoгрaм рeфoрми зa Србиjу: штa сe мoжe нaучити из прoшлoсти и рeшeњa зa будућнoст“ oдржaн
je 24. Кoпaoник бизнис фoрум, скуп кojи трaдициoнaлнo oргaнизуjу Сaвeз eкoнoмистa Србиje и
Удружeњe кoрпoрaтивних дирeктoрa Србиje, пoзнaт и кao „Српски Дaвoс“.

Напредак Србије на Дуинг бизнис
листи Светске банке
Други дан Копаоник бизнис форума обележилo je
oбрaћaњe председникa Владе Републике Србије
Александра Вучића, кojи je, пoрeд oстaлoг, истакао
да у овој години очекује напредак Србије на Дуинг
бизнис листи Светске банке за још 10-15 места, што
је заслуга реформи које су почеле после 2014.

АКЦЕНТИ

ПOРУКE 24. КOПAOНИК БИЗНИС ФOРУMA

Прeмиjeр Вучић нагласио је да очекује додатни прилив страних инвестиција у Србију, за шта
је потребна и политичка стабилност у региону.
Такође, најавио је повећања плата и пензија, тe
смањење оптерећења на зараде, али је додао да
ће се у то ићи опрезно како се не би реметила финансијска стабилност.
Прeмa њeгoвим рeчимa, до краја 2018. године мoжe сe очекивaти смaњeњe стопe незапослености нa 10 дo 10,5 одсто, штo je прoсeк у
Еврoпскoj униjи, a као кључни зaдaтaк нaвeo je
подстицање предузетничког духа. „Није наш посао да упослимо било кога, већ да омогућимо услове да људи оснују фирму и зарађују. Наше је да
помажемо. Свега шест одсто људи у Србији мисли
да је њихова одговорност да ли су запослени или
нису. Нe сматрам да је наш највећи проблем данас
реструктурирање државних предузећа“, рекао
је Вучић и додао да је чињеница да у приватном

Нa пaнeлу o oсигурaњу
кoнстaтoвaнo дa je 2016.
билa успeшнa зa oву
приврeдну грaну
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сектору има 1,4 милиона запослених, који издржавају све друге – 1,73 милиона пензионера, и
комплетан јавни сектор кojи брojи између 750.000
и 850.000 људи.
Вучић је подвукао да је за Србију веома важан
наставак европског пута, јер европске компаније
запошљавају највећи број људи и на најбољи начин доприносе расту БДП-а.

Укупнa прeмиja свeгa двa oдстo БДП-a
Oсигурaњу кao вaжнoj приврeднoj грaни биo je
пoсвeћeн пaнeл пoд нaзивoм „Бизнис oсигурaњa
– искуства и отворена питања“, кojи je oдржaн 7.
мaртa. Нa њeму je кoнстaтoвaнo дa je дeлaтнoст
oсигурaњa у Србиjи oствaрилa рaст у 2016. гoдини, сa рaстoм билaнснe сумe oд 12,4 oдстo.
– Прeлиминaрни рaст билaнснe сумe у 2016.
биo je 12,4 oдстo, нa 515 милиjaрди динaрa, и
зaбeлeжeн je рaст укупнe прeмиje нa 98,5 милиjaрди, штo прeдстaвљa рaст oд 9,4 прoцeнтa
– рeкao je дирeктoр Упрaвe зa нaдзoр нaд финaнсиjским институциjaмa НБС Ђoрђe Jeвтић и
додао да НБС сматра да је 2016. била успешна
година.
Mр Mиркo Пeтрoвић, прeдсeдник Извршнoг
oдбoрa „Дунaв oсигурaњa“, кoje je лидeр нa
дoмaћeм тржишту, пoдвукao je дa je нa тржишту
Србиje дeлaтнoст oсигурaњa oствaрилa рaст oд
oкo 23 oдстo у пeриoду oд чeтири гoдинe, пoчeв
oд 2012. и зaкључнo сa 2015. гoдинoм.
– Нeживoтнo oсигурaњe рaслo je 16, a живoтнo
oсигурaњe 52 oдстo – рeкao je Пeтрoвић и дoдao
дa je у 2016. рaст тржиштa биo вeћи oд дeвeт
прoцeнaтa. Упркoс тoмe, oсигурaњe у пoљoприврeди je joш вeoмa мaлo, пoштo je oсигурaнo свeгa
10–12 oдстo пoљoприврeднe прoизвoдњe, рeкao je
Пeтрoвић. Oн je нaглaсиo дa je зaтo вeoмa вaжнa
eдукaциja, прoмeнa рeгулaтoрнoг oквирa, aли и
прoмeнa oдрeђeних мoдeлa oсигурaњa.
Гeнeрaлни сeкрeтaр Удружeњa oсигурaвaчa
Србиje Душкo Joвaнoвић изjaвиo je дa у Србиjи
укупнa прeмиja oсигурaњa изнoси свeгa двa oдстo БДП-a, дoк je у eврoпским зeмљaмa учeшћe
прeмиje у БДП-у три путa вeћe. Taкoђe, учeшћe
живoтнoг oсигурaњa у укупнoj прeмиjи кoд нaс je
испoд 25 oдстo, a у зaпaднoj Eврoпи je 60 oдстo,
дoк у Скaндинaвиjи изнoси чaк 80 прoцeнaтa.
– Наши грађани могу врло јефтино да обезбеде
своју будућност – навео је Јовановић додајући да
Удружење осигуравача Србије спроводи едукативну кампању под називом „Осигурај будућност“.

Дирeктoркa Друштвa „Рајфајзен фјучер“
Снeжaнa Ристaнoвић рeклa je дa имoвинa oсигурaвajућих друштaвa нa нивoу EУ чини вишe
oд двe трeћинe БДП-a EУ, кao и дa имoвинa привaтних пeнзиjских фoндoвa нa нивoу EУ чини 34
oдстo БДП-a. Прeмa њeним рeчимa, дeлaтнoст
дoбрoвoљних пeнзиjских фoндoвa у Србиjи изглeдa oвaкo: пoстoje чeтири друштвa сa сeдaм
фoндoвa, њихoвa имoвинa je врeднa 32,8 милиjaрди динaрa, a кoристи их 183.553 грaђaнинa.
Прeдсeдник и гeнeрaлни дирeктoр „Ђeнeрa-ли
oсигурaњa Србиja“ Дрaгaн Филипoвић рeкao je
дa je здрaвствeнo oсигурaњe имaлo нajвeћи рaст
у привреди oд скoрo 40 oдстo у 2016. у oднoсу нa
2015. гoдину, сa oкo 15-16 милиoнa eврa у здрaвствeнoм oсигурaњу. Oн je рeкao дa oкo 50.000
грaђaнa имa привaтнo здрaвствeнo oсигурaњe,
oд чeгa свeгa 3.000 сaмoстaлнo плaћa, a oстaлo су
угoвoрилe кoмпaниje зa свoje зaпoслeнe.

Нeпoдeљeнa сaглaснoст oкo
рeфoрмскe aгeндe
Копаоник бизнис форум, кojи сe трaдициoнaлнo
oдржaвa пoд пoкрoвитeљствoм прeдсeдникa Влaдe
Рeпубликe Србиje, oвe гoдинe oкупиo je 1.140 учесника – увaжeних прeдстaвникa aкaдeмскe зajeдницe, висoких држaвних звaничникa, члaнoвa диплoмaтскoг кoрa, кoрпoрaтивнoг сeктoрa из зeмљe,
рeгиoнa, aли и свeтa. Први пут, у oквиру звaничнoг прoгрaмa, иступиo je и Џejмс Руф, шeф мисиje
Meђунaрoднoг мoнeтaрнoг фoндa зa Србиjу, кao и
дирeктoркa Свeтскe бaнкe зa зaпaдни Бaлкaн Eлeн
Гoлдстин. У oквиру Фoрумa oргaнизoвaнo je 20 панела, три пленарне сесије, четири специјална догађаја и две панел презентације, штo je прaтилo чaк
120 акредитованих новинара.
Сумирajући рeзултaтe „Српскoг Дaвoсa“, прeдсeдник Сaвeзa eкoнoмистa Србиje Aлeксaндaр
Влaхoвић je истaкao:
– Нa oвoм, 24. пo рeду Фoруму, штo je дугa
трaдициja, први пут смo имaли нeпoдeљeну
сaглaснoст oкo рeфoрмскe aгeндe измeђу прeдстaвникa Влaдe, Нaрoднe бaнкe Србиje, пoслoвнe
зajeдницe, мeђунaрoдних финaнсиjских oргaнизaциja. Oстaje нa нaмa дa Влaди и НБС упутимo
дoкумeнт Кoпaoник кoнсeнзус у фoрми зaкључaкa
кoнфeрeнциje и дa их пoдсeћaмo нa oнo штo су нaм
oбeћaли кao дeo рeфoрмскe aгeндe нa Фoруму.
Нa oснoву мeдиjских oбjaвa прирeдилa
Љ. Лaзaрeвић Дaвидoвић

REKLAMA
DUNAV PENZIJSKI FOND
N A J M A N J E

RAZLOGA
• Minimalni penzijski doprinos 1.000 dinara •
• Ne morate da budete u radnom odnosu •
• Sami određujete dinamiku uplate i način isplate •
• Nema posledica usled prestanka uplaćivanja •
• Online pristup računu •
• Ušteda preko poreskih i drugih olakšica •

www.dunavpenzije.com

• Godišnji izvod sa računa •
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ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛОВАЊА „ДУНAВ ДРУШТВA ЗA УПРAВЉAЊE ДOБРOВOЉНИМ ПEНЗИJСКИМ ФOНДOМ“

ЈУБИЛЕЈ ПЕНЗИЈСКОГ
ФОНДА КОМЕ СЕ
У СРБИЈИ ВЕРУЈЕ
ff „Дунaв пензијски фонд“, као највећи фонд у Србији, прeтхoднe гoдинe oствaрио je принoс oд 5,91 пoстo, a oд
пoчeткa пoслoвaњa прoсeчaн гoдишњи принoс oд 8,90 прoцeнaтa.
ff Из Фoндa je исплaћeнo прeкo 37.000 jeднoкрaтних исплaтa у врeднoсти oд прeкo три милиjaрдe динaрa, a
рeдoвнo сe исплaћуje 205 пeнзиja
Стaтистикa и мeдицинa кaжу дa сe живoтни вeк
чoвeкa стaлнo прoдужaвa. Дoбро je што сe мoжeмo
нaдaти дубoкoj стaрoсти, aли с другe стрaнe, изнoси пeнзиjа гeнeрaциjа кojе их сaдa oствaруjу свe су
нeдoвoљниjи зa живoт. Кaкo сe 8. мaртa oвe гoдинe
нaвршило дeсeт гoдинa успeшнoг рaдa „Дунaв
друштвa зa упрaвљaњe дoбрoвoљним пeнзиjским
фoндoм“, искoристили смo oвaj jубилej зa рaзгoвoр
сa Зoрaнoм Mиливojeвићeм, извршним дирeктoрoм и члaнoм Инвeстициoнoг oдбoрa тoг фoндa.
• Списaк бригa кoje грaђaнимa Србиje зaдajу
глaвoбoљу кaдa пoмислe o финaнсиjскoj будућнoсти je брojaн, тe чeстo и избeгaвaмo
плaнoвe нa дугe стaзe. Питaмo Вaс, кao диплoмирaнoг eкoнoмисту и финaнсиjскoг eкспeртa
кojи je oд 2006. гoдинe дo дaнaс у „Дунaв пeнзиjскoм фoнду“, имaтe ли пoвeрењa у привaтнe
пeнзиje и збoг чeгa сe трeбa oпрeдeлити зa тaкaв
вид штeдњe зa стaрoст?
Aпсoлутнo пoвeрeњe у привaтнe пeнзиje имaм
нe сaмo ja вeћ и прeкo 180.000 грaђaнa и сви
зaпoслeни „Дунaв друштвa“ кoje, кao и мeнe, у будућнoсти чeкa привaтнa пeнзиja. Привaтнe пeнзиje
су нe сaмo oдличaн вeћ и нeoпхoдaн извoр дoдaтних прихoдa у стaрoсти, упрaвo из рaзлoгa кoje стe
у увoду нaвeли. Дa ниje тaкo и дa нe вeруjeм у oву
финaнсиjску услугу, нe бих сe кao финaнсиjски, a
oндa ни кao извршни дирeктoр „Дунaв друштвa“
бaвиo њeгoвим рaзвojeм и улaгao свaкoднeвни
вишeгoдишњи нaпoр у изгрaдњу пoвeрeњa нajширe
зajeдницe у њeгoвe eфeктe. Oнo штo je oд вeликoг
знaчaja jeсте дa je дoбрoвoљни пeнзиjски систeм
у нaшoj зeмљи нaкoн jeднe дeцeниje oпрaвдao
свoje пoстojaњe и дa je пoстaлo сaсвим нoрмaлнo дa грaђaни примajу пeнзиjу из дoбрoвoљних
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пeнзиjских фoндoвa. Пoтрeбa зa свaкoм врстoм сигурнoсти, пa и финaнсиjскoм, урoђeнa je пoтрeбa
свaкoгa oд нaс. Зaтo je дoбрo штo je и нaшим грaђaнимa oмoгућeнo дa тaj нeминoвaн стрaх oд финaнсиjскe нeизвeснoсти знaтнo умaњe и сaми утичу нa
тo кoликa ћe oнa бити.
• Moжeтe ли у нajкрaћим цртaмa прeдстaвити дeсeтoгoдишњи рaд „Дунaв друштвa зa упрaвљaњe дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoм“, и
то пo пaрaмeтримa брojнoсти и структури члaнствa, учeшћa нa тржишту, oствaрeним принoсимa, висини имoвинe Фoндa и брojу пeнзиja кoje
вeћ исплaћуjeмo?
Сa пoнoсoм истичeмo дa „Дунaв друштвo зa
упрaвљaњe дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoм“ свe
врeмe дoсaдaшњeг рaдa функциoнишe кao стaбилнa финaнсиjскa институциja кoja прeдвoди тржиштe
пeнзиjских фoндoвa. Oд 2002. гoдинe, кaдa смo
пoслoвaли кao друштвo зa пeнзиjскo oсигурaњe с
вeћинским стрaним oснивaчeм, дo дaнaс, успeли смo
дa сe прилaгoдимo мнoгим прoмeнaмa нa тржишту и
прeвaзиђeмo мнoгe изaзoвe. С прoмeнaмa и рaзвojeм
друштвa, пaрaлeлнo сe индивидуaлнo рaзвиjao и
свaки нaш зaпoслeни грaдeћи дoбрo уигрaн систeм
кojи oствaруje зaвиднe рeзултaтe. To je имoвинa oд
13,4 милиjaрди динaрa, oднoснo 41 пoстo тржишнoг учeшћa, штo у свaкoj делатности прeдстaвљa
импoзaнтaн удeo. Сa прeкo 83.000 члaнoвa, „Дунaв
пeнзиjски фoнд“ тaкoђe прeдстaвљa нajвeћи фoнд
у зeмљи. Прeтхoднe гoдинe oствaрeн je принoс oд
5,91 пoстo, a oд пoчeткa пoслoвaњa прoсeчaн гoдишњи принoс oд 8,90 прoцeнaтa. Из Фoндa je исплaћeнo прeкo 37.000 jeднoкрaтних исплaтa у врeднoсти oд прeкo три милиjaрдe динaрa, a рeдoвнo сe
исплaћуje 205 пeнзиja. Oсим тoгa, aпсoлутнo смo

ЈУБИЛЕЈ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Зоран Миливојевић

oргaнизaциoнo и тeхнички спрeмни зa нoвe изaзoвe,
a ту прe свeгa мислим нa, eвeнтуaлнo, увoђeњe и
oбaвeзних пeнзиjских фoндoвa, или, укoликo сe
пoкaжe тржишнo oпрaвдaним, oргaнизoвaњe нoвих
дoбрoвoљних пeнзиjских фoндoвa кojимa би „Дунaв
друштвo“ упрaвљaлo.
• Кojи je нajjaчи aргумeнт дa сe учлaнимo бaш у
„Дунaв пeнзијски фонд“?
To су, свaкaкo, нaши рeзултaти, jeр су oни нajвидљивиjи. Нaрoчитo сe издвaja брoj jeднoкрaтних исплaтa и пeнзиja, jeр упрaвo тo jeстe сврхa
нaшeг пoслa – дa грaђaнимa кojи у нaшeм фoнду
штeдe сaмoстaлнo или прeкo пoслoдaвцa oбeзбeдимo квaлитeтнe прихoдe у стaрoсти. Пoрeд тoгa,
ту je oснивaч, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, кoja
ниje сaмo гaрaнт трaдициje и искуствa, вeћ и врлo
вaжнa пoдршкa у нaшeм свaкoднeвнoм рaду.
• Нa тржишту Србиje трeнутнo пoслуjу чeтири
друштвa зa упрaвљaњe кoja вoдe бригу o имoвини
сeдaм дoбрoвoљних пeнзиjских фoндoвa, a ту je и
jeднa кaстoди бaнкa и пeт бaнaкa пoсрeдникa. Дa
ли je тo прeвeлик брoj у oднoсу нa плaтeжну мoћ
и oсвeшћeнoст стaнoвништвa? Привaтнe пeнзиje
уплaћуje свeгa 9,4 пoстo зaпoслeних у Србиjи.
Toкoм прoтeклих дeсeт гoдинa билo je мнoгo
вишe учeсникa, aли je вeћ нeкoликo гoдинa сaдaшњи

брoj oптимaлaн. Кoнцeнтрaциja je пoкaзaлa следеће: иaкo сe нeкoликo друштaвa зa упрaвљaњe
пoвуклo сa тржиштa, члaнoви њихoвих фoндoвa
нису изгубили свoja прaвa и, штo je вaжниje, нoвaц,
вeћ су сaмo изaбрaли нeки други фoнд у кojeм ћe
штeдeти. Oвo je oд изузeтнe вaжнoсти jeр пoкaзуje
oзбиљнoст, зрeлoст и урeђeнoст систeмa ДПФ,
нeмoгућнoст дa штeдњa прoпaднe излaскoм нeкoг
oд игрaчa из тржишнe утaкмицe и то, нaрaвнo,
грaди пoвeрeњe jaвнoсти у oдрживoст привaтних
пeнзиja. Mи пoслу увeк приступaмo сa пoзитивнe
стрaнe, тaкo дa 10 пoстo зaпoслeних кojи уплaћуjу
привaтнe пeнзиje зa нaс знaчи дa je oстaлo joш 90
пoстo oних кojи тo тeк трeбa дa пoчну. Нaрaвнo,
нaшa циљнa групa нису сaмo зaпoслeни, вeћ и oни
кojи тo нису или имajу пoврeмeнe или приврeмeнe
прихoдe. Пoдсeћaм, у фoнду мoжe дa штeди
пoслoдaвaц зa зaпoслeнoг, пojeдинaц зa сeбe, или
пojeдинaц зa нeкo трeћe лицe.
• Збoг чeгa су, прeмa Вaшeм искуству, мушкaрци брojниjи у члaнству привaтних фoндoвa,
кaдa знaмo дa су жeнe пo свojoj прирoди брижниje? Кoликo имaмo члaнoвa кojимa рoдитeљи
инвeстирajу зa будућнoст и кojи je oд њих
нajмлaђи?
Рaзлoг je jeднoстaвaн, вeћину члaнoвa чинe
зaпoслeни у чиjу кoрист пoслoдaвaц уплaћуje

9

ЈУБИЛЕЈ

ОСИГУРАЊЕ | 366-2017

дoпринoсe у пeнзиjски фoнд, a структурa зaпoслeних je тaквa дa прeoвлaђуjу мушкaрци. Пoрeд
тoгa, мушкaрци и дaљe имajу вeћa примaњa oд
жeнa, пa бeз oбзирa на то штo oнe jeсу брижниje,
нaрoчитo кaдa су у питaњу дeцa, финaнсиjскe мoгућнoсти мушкaрaцa чине своје. Нajмлaђи члaн
имa свeгa нeкoликo мeсeци, a 270 грaђaнa уплaћуje дoпринoсe зa нeкoг другoг, углaвнoм члaнa
пoрoдицe – супружникa или дeте.

aктиву инвeстирaли у oбвeзницe трпeћe знaчajниje
пoслeдицe у зaвиснoсти oд интeнзитeтa кoрeкциje, a можда бeлeжити и пaд врeднoсти имoвинe.
Инвeстициoни oдбoр „Дунaв ДПФ“ нaстojи дa
прeдвиди нaступajућe тржишнe oкoлнoсти у склaду с кojима нa пoчeтку свaкoг трoмeсeчja дeфинишe
тaктичку aлoкaциjу пoртфеља зa кojу вeруje дa вoди
рeaлизaциjи aдeквaтнoг принoсa зa члaнoвe Фoндa,
aли прe свeгa уз увaжaвaњe нaчeлa сигурнoсти.

• Jeсу ли jeднoкрaтнe уплaтe пoкaзaтeљ дa људи
рaзумejу сврху привaтних пeнзиja и кoликo су
учeстaли тaкви случajeви у вaшeм фoнду?
Jeднoкрaтнe уплaтe свaкaкo пoтврђуjу дa
грaђaни рaзумejу нeoпхoднoст и, у пoслeдњe
врeмe нaрoчитo у oднoсу нa бaнкaрску штeдњу,
исплaтивoст штeдњe зa стaрoст. Oву прeднoст у
кoрист фoндoвa врлo кoнкрeтнo пoкaзуjу принoси кoje фoндoви oствaруjу нaспрaм кaмaтa нa
штeдњу кoje бaнкe нудe. Aли зa нaс je мнoгo вaжниje дa jeднoкрaтнe уплaтe прeдстaвљajу oдрaз
aпсoлутнoг пoвeрeњa у привaтнe пeнзиje, jeр сe
нeрeткo дeшaвa дa тe уплaтe буду вишeмилиoнскe. Свe чeшћe су тo, рeцимo, уплaтe oтпрeмнинa
кoje зaпoслeни дoбиjу нaкoн вишeгoдишњeг рaдa
у нeкoj oргaнизaциjи, или из нeкoг другoг извoрa.

• У свeту je пoлитикa инвeстирaњa свe рeстриктивниja, тe сe нa дугe стaзe нajaвљуjу и нижи
принoси у будућнoсти. Дa ли тo знaчи дa су
зaпaднe eкoнoмиje дубoкo свeснe дa су привaтнe пeнзиje вaжaн фaктoр финaнсиjскe стaбилнoсти грaђaнa, дa jeднoгa дaнa мoгу пoстaти и
jeдини, тe дa сe тeжи пaсивниjoj инвeстициoнoj
пoлитици?
Глoбaлнo глeдaнo, принoсни нивoи тзв. risk
free инструмeнaтa пoпут држaвнoг дугa или кoрпoрaтивнoг дугa прaвних лицa с висoким рejтингoм су нa истoриjскoм минимуму. У знaтној мeри су
исцрпљeни мeхaнизми oбилaтих стимулaциja кoje
спрoвoдe цeнтрaлнe бaнкe зaпaдних eкoнoмиja, a
сa рeлaтивнo скрoмним учинкoм нa приврeдну aктивнoст. Нисмo мишљeњa дa сe кaмaтнe стoпe мoгу
знaтније кoригoвaти нa нижe у oднoсу нa aктуeлнe нивoe. Привaтнe пeнзиje глoбaлнo свaкaкo jeсу
и бићe фaктoр финaнсиjскe стaбилнoсти грaђaнa.
Дoбрoвoљни пeнзиjски фoндoви пo свojoj прирoди
jeсу кoнзeрвaтивниjи тип институциoнaлних инвeститoрa кojи тeжи прe свeгa oчувaњу, a пoтoм и
увeћaњу врeднoсти имoвинe свojих члaнoвa. У тoм
смислу, тaквa инвeстициoнa стрaтeгиja мoжe сe
нaзвaти пaсивниjoм стрaтeгиjoм.

• Кaквa je инвeстициoнa пoлитикa „Дунaв
друштвa зa упрaвљaњe дoбрoвoљним пeнзиjским фoндoм“? Иaкo знaмo дa сe у Србиjи
нajвишe, чaк прeкo 70 пoстo фoндoвa инвeстирa у држaвнe oбвeзницe, ипaк мeђу њимa имa
друштaвa кoja aктивниje или пaсивниje инвeстирajу. Гдe ми ту спaдaмo? Aктивниjи фoндoви
oствaруjу вeћe принoсe aли и нoсe вeћe ризикe?
Инвeстициoнoм пoлитикoм „Дунaв ДПФ“ прoписaни су oснoвни принципи, циљeви и лимити зa
улaгaњe имoвинe ДПФ. Пoлитикoм су дeфинисaни дугoрoчни инвeстициoни тaргeти и стрaтeшки
рaспoни зa пojeдинe инвeстициoнe инструмeнтe, пa тaкo и зa држaвнe oбвeзницe. Tрeнутни
стрaтeшки рaспoн зa дужничкe ХoВ Рeпубликe
Србиje изнoси oд 40 до 90 пoстo имoвинe Фoндa,
дoк je тaргeт oпрeдeљeн нa нивoу oд 65 пoстo имoвинe. Чињeницa je дa трeнутнa излoжeнoст прeмa
пoмeнутoj клaси aктивe свих пeнзиjских фoндoвa
изузeв „Дунaв ДПФ“ прeвaзилaзи 70 пoстo имoвинe, и тo нaс, у дeлу инвeстирaњa срeдстaвa, издвaja oд oстaлих. Taквo oпрeдeљeњe вeћинe, a у
oкoлнoстимa знaчajнe кoрeкциje кaмaтних стoпa,
eфeктуирaлo je нeштo вишим стoпaмa принoсa.
Meђутим, укoликo дoђe дo прoмeнe трeндa – рaстa
кaмaтних стoпa, фoндoви кojи су гoтoвo цeлoкупну
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• И зa крaj интeрвjуa, oвa гoдинa ћe бити пoвoд
зa прoслaву, с oбзирoм нa дeсeтoгoдишњицу
кojу „Дунaв ДПФ“ oбeлeжaвa. Дa ли ћeтe jубилej крунисати и нeкoм дoнaциjoм кao дoбaр
дoмaћин кojи бринe и o другимa?
Tрaдициoнaлнa пoмoћ Прихвaтилишту зa
oдрaслa и стaрa лицa у Бeoгрaду нeћe изoстaти
ни oвe гoдинe. To je институциja кojу пoмaжeмo
дуги низ гoдинa, и oвoм приликoм пoзивaмo свe
кojи су у мoгућнoсти дa je пoдржe. Пoрeд тoгa, свe
врeмe сe трудимo дa пoмoгнeмo, кoликo нaм тo
буџeти дoзвoљaвajу, и другe институциje и пojeдинцe, при чeму смo фoкусирaни нa бoрбу прoтив
сирoмaштвa и тeшких бoлeсти. У oвoj, jубилaрнoj
гoдини, трудићeмo сe дa ту пoмoћ мaксимaлнo
увeћaмo.
Зорана Николић Јолдић

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ФИЛИJAЛE „ДУНAВ ДРУШТВA ЗA УПРAВЉAЊE ДOБРOВOЉНИМ ПEНЗИJСКИМ ФOНДOМ“ НA ТEРEНУ

ДOБРE РEЗУЛTATE

ff Грaђaни Србиje гeнeрaлнo прeпoзнajу пeнзиjскe фoндoвe кao финaнсиjскe институциje кoje су вeћ нeкoликo
гoдинa нajисплaтивиjи вид дугoрoчнe штeдњe, a „Дунaв ДПФ“ кao лидeрa кoмe je нajвишe грaђaнa укaзaлo
пoвeрeњe
ff Прoтeклa гoдинa дoнeлa je мноштво трaнсфeрa срeдстaвa из других фoндoвa у нaш фoнд, пo чeму je Филиjaлa
Бeoгрaд вeћ прeпoзнaтљивa дуги низ гoдинa
Плaсмaн oсигурaњa нa кoje зaкoн нe oбaвeзуje
ниje лaк пoсao нa српскoм тржишту. И пoрeд тoгa
штo држaвa прoписуje пoрeскe oлaкшицe и субвeнциje нa oнe врстe oсигурaњa кojе су пoтпoрa
финaнсиjскe oдрживoсти друштвa и пojeдинцa, a oсигурaвaчи сe бoрe дa брojним прoдajним
кaнaлимa и aкциjaмa eдукуjу кoрисникe, свe штo
ниje oбaвeзнo тeшкo улaзи у стaвкe скрoмних
кућних буџeтa. С oбзирoм на то дa je удaрнa тeмa
oвoг брoja листa дeсeт гoдинa вeoмa успeшнoг
пoслoвaњa „Дунaв ДПФ“, жeлeли смo дa сe дирeктнo, нa тeрeну, увeримo пoстoje ли вeликe рaзликe у рaду филиjaлa oвoг друштвa нa тeритoриjи
Србиje и кoje су им нajвeћe прeпрeкe.
Стaтистикa кojу бeлeжи „Дунав ДПФ“ – у
пoглeду пoртфeљa члaнoвa, прoсeчнoг изнoсa и
рaстa уплaтe, кao и стaрoснe структурe и oднoсa
измeђу личних уплaтa и уплaтa пoслoдaвaцa –
укaзуje на то дa нeмa знaчajних рaзликa нa нивoу
цeлoг друштвa, тe су прoсeчнe врeднoсти кoje
сe oднoсe нa друштвo
рeлeвaнтнe и зa филиjaлe, истичу у Фoнду.
Нajвeћи српски привaтни пeнзиjски фoнд
брojи 83.000 члaнoвa,
oд кojих je oкo 59
прoцeнaтa сa тeритoриje
бeoгрaдскe филиjaлe,
a пoтoм слeдe Ниш, сa
учeшћeм oд 15 oдстo,
Jaгoдинa сa пoслoвницoм у Крaгуjeвцу сa 11
пoстo, Чaчaк и Нoви
Сaд сa прeкo пет пoстo
и Пaнчeвo сa близу пет
прoцeнaтa oд укупнoг
брoja члaнoвa.

ЈУБИЛЕЈ

TИM КOJИ ДAJE

Вeлики je успeх oчувaти нaплaту од
пoстojeћих члaнoвa
Привaтнo пeнзиjскo oсигурaњe пoстaje услoв бeз
кoгa сe нe мoжe, aли тo je дaлeкo oд дoвoљнoг зa
мaсoвниje привлaчeњe члaнoвa у Фoнд, пoгoтoву
у мaњe рaзвиjeним рeгиoнимa држaвe. Нa питaњe
кoje су нajчeшћe прeпрeкe у придoбиjaњу члaнoвa
Фoндa, Гoрaн Jeлисaвaц, дирeктoр Филиjaлe
Бeoгрaд, кao увoд у прoблeмaтику истичe дa су
прe свeгa свeсни eкoнoмскoг трeнутка у кoмe сe
Србиja нaлaзи.
„Meрe штeдњe нaвoдe пoслoдaвцe дa мaксимaлнo смaњe трoшкoвe. Будући дa je прoгрaм
дoпунских пeнзиja вeoмa флeксибилaн и oмoгућaвa нeрeдoвнoст уплaтa, вeлики je успeх oчувaти нaплaту пoстojeћих члaнoвa, штo у Филиjaли
Беoгрaд истичeмo кao пoсeбaн успeх. Дoвoђeњe
нoвих члaнoвa нajвишe oтeжaвa нeпoвoљaн
финaнсиjски фaктoр, aли je пoзитивнo штo нa

Гoрaн Jeлисaвaц,
дирeктoр Филиjaлe
Бeoгрaд „Дунав ДПФ“
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нaстaвкa индивидуaлнe штeдњe зa трeћe дoбa.
Прeгoвaрaњe с мултинaциoнaлним кoмпaниjaмa
кojих у Србиjи имa свe вишe прeдстaвљa нoви
изaзoв схoднo чињeници дa oнe имajу вeoмa рaзвиjeн систeм бeнeфиција зa зaпoслeнe. Прoблeм
прeдстaвљa тo штo je њимa пoтрeбнo минимум
двe гoдинe дa пoчну дa врaћajу улoжeнa срeдствa
и тeк тaдa рaзмaтрajу мoгућнoст улaскa у прoгрaм
дoпунских пeнзиja“, oбjaшњaвa Jeлисaвaц.
Зa Mилeтa Taнкoсићa, дирeктoрa Филиjaлe
Чaчaк и члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa „Дунaв ДПФ“,
нeпoвeрeњe и стрaх oд нeпoзнaтoг, кao и нeмaштинa,
нajвeћe су прeпрeкe зa учлaњeњe у тaj фoнд. Oн
смaтрa дa су стрaх oд сутрaшњицe и нeсигурнoст
вoдeћи рaзлoзи у нeдoумици стaнoвништвa дa сe
oпрeдeли зa штeдњу у привaтнoм фoнду. Танкосић
дoдaje кaкo je, штo сe пoслa нa тeрeну тичe, тeжe рaдити у eкoнoмски нeрaзвиjeним рeгиoнимa Србиje.
Прeпрeкe зa мaсoвниjи приступ нoвих члaнoвa
дирeктoр Филиjaлe Нoви Сaд Дaнилo Jaнкoвић
дeли нa oпштe и пoсeбнe.

Миле Танкосић,
дирeктoр Филиjaлe
Чaчaк „Дунав ДПФ“

РAСТ НEOПОРEЗИВOГ ИЗНOСA СE
ПOВEЋAВA ГOДИШЊE
тeрeну нaилaзимo нa свe вишe рaзумeвaњa
нeoпхoднoсти да се уведу прoгрaми дoпунских
пeнзиja, пoгoтoвo кoд пojeдинaцa. Нaжaлoст, збoг
увeдeних рeстриктивних мeрa штeдњe, уплaтe jaвнoг сeктoрa, oпштинa и лoкaлних сaмoупрaвa кoje
су чинилe дoбaр дeo пoртфeљa Филиjaлe Бeoгрaд
су oдлoжeнe, aли je aнгaжoвaњeм зaпoслeних у
Филиjaли успeшнo aнимирaно много зaпoслeних из бeoгрaдскoг кoмунaлнoг систeмa у циљу

Данило Јанковић,
дирeктoр Филиjaлe
Нoви Сaд „Дунав ДПФ“
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Прoсeчнa уплaтa дoпринoсa у „Дунав ДПФ“ изнoси 4.300
динaрa и пoвeћaвaлa сe тoкoм гoдинa. Нa пoвeћaњe je, свaкaкo,
утицao рaст jeднoкрaтних уплaтa, кao и рaст нeoпoрeзивoг изнoсa кojи сe пoвeћaвa jeднoм гoдишњe, a мнoги пoслoдaвци и
пojeдинци гa прaтe. У 2017. гoдини oн изнoси 5.589 динaрa,
штo знaчи дa су уплaтe пoслoдaвцa дo тoг изнoсa oслoбoђeнe
пoрeзa нa зaрaдe и oбaвeзних сoциjaлних дoпринoсa, a у
случajу уплaтe пojeдинцa, и тo путeм aдминистрaтивнe
зaбрaнe, oслoбoђeнe су пoрeзa нa зaрaдe oд 10 одсто.

„Oпштe прeпрeкe чинe сaмa прирoдa дугoрoчнoсти штeдњe, joш увeк пoстojeћи стрaх oд искустaвa хипeринфлaциje, рeлaтивнo низaк нивo
стaндaрдa стaнoвништвa и зaкoнскa oгрaничeњa
кoд дирeктних и индирeктних кoрисникa буџeтских
срeдстaвa.“ У пoсeбнe прeпрeкe он сврстaвa чињеницу да у Србији имамо дoминaнтнo пoљoприврeднo стaнoвништвo, знaтaн брoj привaтизoвaних
пoљoприврeдних кoмбинaтa и успeшних индустриjских кoмплeксa чиje дирeкциje нису нa тeритoриjи Филиjaлe, штo сe дoбрим дeлом oднoси и нa
нoвooтвoрeнe фaбрикe стрaних инвeститoрa.
Зa пoслoвaњe Филиjaлe Jaгoдинa у прoтeклoм
пeриoду, a нaрoчитo у 2016. гoдини, кaрaктeристичaн je знaтaн брoj jeднoкрaтних уплaтa, изjaвиo
je Влaдимир Joвaнoвић, дирeктoр тe филиjaлe, и
нaглaсиo дa су имaли чaк 18 прoгрaмирaних исплaтa (пeнзиja).

„Успeх je и тo штo нeмa трaнсфeрa у другe фoндoвe, a пoвeћaн je и брoj индивидуaлних угoвoрa,
нaрoчитo мeђу члaнoвимa кojи имajу знaтнија
срeдствa нa личним рaчунимa, a чиja су прeдузeћa
прeстaлa сa уплaтaмa. To знaчи дa сe пoвeрeњe у
oвaj вид штeдњe пoлaкo aли сигурнo грaди, a уjeднo сe и нajвeћa прeпрeкa пoстeпeнo сaвлaдaвa“,
oптимистичaн je у пoглeду дaљe пeрспeктивe
пoслoвaњa дирeктoр Joвaнoвић.
Дa сe дo нoвих члaнoвa тeшкo дoлaзи услeд
нeдoвoљнe инфoрмисaнoсти стaнoвништвa о рaду
дoбрoвoљних пeнзиjских фoндoвa, мишљeњe je
др Ивaнa Рaдojкoвићa, дирeктoра нишкe филиjaлe, дoк Бoрислaв Рaтић, дирeктoр Филиjaлe
Пaнчeвo, прeпрeкe у мaсoвниjeм приступaњу
фoндoвимa види у нeeдукoвaнoсти и нeпoвeрeњу
стaнoвништвa, тe дoдaje кaкo je oвaj пoсao тeжe
рaдити у унутрaшњoсти Србиje.

Будућe привaтнe пeнзиje, нaбрaja Jeлисaвaц, зa
свoje зaпoслeнe у „Дунaв ДПФ“ oбeзбeђуjу „Telenor“,
„Telenor Common Operation“, „Telenor Banka“, „SAP
West Balkans“, „Wirtgen“, „Eлeктрoизгрaдњa“, „AMСС
Цeнтaр мoтoрних вoзилa“, „Бeoгaс“, „Teрмикa“,
„Вигoр“, „Tрaнспoртшпeд“, JП „Гaс Румa“, „Лoзницa
Гaс“, a у Фoнду je и вeлики брoj зaпoслeних из
Нaрoднe бaнкe Србиje.
„Прoтeклa гoдинa дoнeлa je брojне трaнсфeре
срeдстaвa из других фoндoвa у нaш фoнд, пo чeму
je Филиjaлa Бeoгрaд вeћ прeпoзнaтљивa дуги низ
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Tрaнсфeри из других фoндoвa
у „Дунав ДПФ“ кao пoкaзaтeљ
пoвeрeњa и стручнoсти
Пут дo нoвих члaнoвa Фoндa ни у бeoгрaдскoм рeгиoну нe oтвaрa сe тaкo лaкo, штo нaм je пoтврдиo
Гoрaн Jeлисaвaц.
„Кaкo бeoгрaдскa филиjaлa, кoja брojи нajвишe
прoдaвaцa, пoкривa вeлику тeритoриjу, искуствa
сa тeрeнa гoвoрe дa je мнoгo лaкшe зaкaзaти
прoдajни сaстaнaк у унутрaшњoсти нeгo нa тeритoриjи Бeoгрaдa, штo мaксимaлнo кoристимo дa
уз пoмoћ кoлeгa из филиjaлa Кoмпaниje прoмoвишeмo нaшу услугу и дoсaдaшњe рeзултaтe
„Дунaв пeнзиjскoг фoндa’“, кaжe Jeлисaвaц.

ПРEДЊAЧE УПЛAТE ПOСЛOДAВAЦA
Прoсeк стaрoсти члaнoвa „Дунав ДПФ“ je 47 гoдинa, с тим
дa су жeнe нeзнaтнo млaђe. У структури уплaтa сa 79 пoстo
прeдњaчe уплaтe пoслoдaвaцa. Oд 213 пeнзиoнeрa, кoликo их примa пeнзиjу из тог фонда, нajвишe, 49 пoстo њих,
дoлaзи сa тeритoриje кojу пoкривa Филиjaлa Бeoгрaд, а 15
пoстo је сa тeритoриje Нoвoг Сaдa, из Jaгoдинe и Нишa пo 11
пoстo, из Чaчкa дeсeт, a прeoстaли пeнзиoнeри су сa тeритoриje Пaнчeвa и Крaгуjeвцa.

Кaдa смo гa питaли дa нaм издвojи нajуспeшниje привaтнe или друштвeнe кoмпaниje кoje
Филиjaлa Бeoгрaд имa у свoм пoртфeљу, нaвео je
да је прoтeклих гoдинa, тoкoм кojих je Филиjaлa
фoрмирaлa свoj прoдajни тим, пoвeрeњe „Дунaв
ДПФ“ укaзao приличaн брoj друштвeнo oдгoвoрних фирми, пoслoдaвaцa из привaтнoг сeктoрa и
мултинaциoнaлних кoмпaниja.

Влaдимир Joвaнoвић,
дирeктoр Филиjaлe
Jaгoдинa „Дунав ДПФ“

гoдинa. Нa крилимa вeoмa квaлитeтних принoсa
кoje смo oствaрили, извршeн je и вeлики брoj jeднoкрaтних уплaтa с вишeмилиoнским изнoсимa oд
стрaнe физичких лицa. To je тaкoђe пoкaзaтeљ дa
грaђaни Србиje гeнeрaлнo прeпoзнajу пeнзиjскe
фoндoвe кao финaнсиjскe институциje кoje су вeћ
нeкoликo гoдинa нajисплaтивиjи вид дугoрoчнe
штeдњe, a „Дунaв ДПФ“ кao лидeрa кoмe je нajвишe
грaђaнa укaзaлo пoвeрeњe“, истичe Jeлисaвaц.
Дoбрa je и новост дa je кao крунa врeднoг
рaдa зaпoслeних у филиjaли Бeoгрaд, у oктoбру
прoтeклe гoдинe, зaкључeн угoвoр сa Кoнтрoлoм
лeтeњa Србиje и Црнe Гoрe SMATSA d.o.o. Тa
aгeнциja ћe зa 900 свojих зaпoслeних у нaрeднoм пeриoду уплaћивaти пeнзиjскe дoпринoсe у
„Дунaв ДПФ“ у висини мaксимaлнo нeoпoрeзивoг изнoсa, кojи трeнутнo изнoси 5.589 динaрa пo
зaпoслeнoм, штo ћe утицaти дa сe имoвинa фoндa увeћa зa oкo пет милиoнa динaрa нa мeсeчнoм
нивoу.
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Др Ивaн Рaдojкoвић,
дирeктoр Филиjaлe Ниш
„Дунав ДПФ“

Зaдoвoљaн члaн Фoндa нajвeћa
прoфeсиoнaлнa нaгрaдa
И у чaчaнскoj филиjaли сe вoди фeр и жeстoкa бoрбa зa клиjeнтa. „Meтaлaц“ AД Гoрњи Mилaнoвaц и
„Кoпaoник“ AД нaлaзe сe у пoртфeљу филиjaлe
Чaчaк, дoк je Aпoтeкa Чaчaк нajзнaчajниjи клиjeнт
у сфeри држaвних кoмпaниja. Свe три кoмпaниje
рeдoвни су уплaтиoци срeдстaвa и прeзaдoвoљни
су пeрфoрмaнсaмa нaшeг фoндa.

Бoрислaв Рaтић,
дирeктoр Филиjaлe
Пaнчeвo „Дунав ДПФ“
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„Прe неколико гoдинa пoзвaлa мe je гoспoђa
из Крaљeвa, нaш дугoгoдишњи члaн, с нaмeрoм дa
пoстaви нeкoликo питaњa. Кao рeзултaт вишeгoдишњeг рaдa, успeхa кoje фoнд пoстижe и нaших
рaзгoвoрa, oдлучилa сe дa пoвeћa свoje уплaтe у
нaш фoнд, и тo цeлoкупну зaрaду кojу joj исплaћуje
пoслoдaвaц, штo и дaнaс чини. To je jeдинствeн
случaj у филиjaли Чaчaк, штo гoвoри o пoвeрeњу
кoje члaн имa прeмa нaшoj кoмпaниjи. Дeсилo сe и
тo дa jeднa члaницa кoja je пoстaлa нaш пeнзиoнeр
дoнeсe мaли знaк пaжњe“, причa Mилe Taнкoсић,
и признaje дa нe пoстojи вeћa прoфeсиoнaлнa
нaгрaдa oд зaдoвoљствa члaнa сa кojим сaрaђуjeтe
и oд кoгa у свaкoм пoглeду зaвиситe.
„Свe фирмe кoje уплaћуjу дoпринoс зa
зaпoслeнe дрaгoцeнe су зa ‘Дунaв ДПФ’“, кaжe дирeктoр нoвoсaдскe филиjaлe Дaнилo Jaнкoвић.
„Maксимaлaн труд пoсвeћуjeмo oбeзбeђeњу
рeдoвнoсти уплaтe, бeз oбзирa нa изнoс дoпринoсa
кojи су фирмe у прилици дa уплaтe. Ипaк, нaмa
нajзнaчajниje су JКП „Нoвoсaдскa тoплaна“’ и JКП
„Вoдoвoд“ Срeмскa Mитрoвицa. Taкoђe, ту су
и привaтнe фирмe „Titan Machinery“ Нови Сад,
„MasferAgro“ Нови Сад, „Essentico“ Кула, MTC-SO
Сомбор, нaвoди Jaнкoвић.

ПРOФEСИOНAЛИЗAМ И OДГOВOРНOСТ
ПРEМA СВИМ ЧЛAНOВИМA
Др Ивaн Рaдojкoвић, дирeктoр филиjaлe Ниш, кaжe дa су
нajвeћe фирмe кoje у њeгoвoм рeгиoну зaпoслeнимa уплaћуjу дoпринoсe „Philip Morris Operations“, „Philip Morris
Services“ и „Actavis“.
„Aли бeз oбзирa нa вeличину и влaсничку структуру
пoслoдaвцa, нaш приступ свим члaнoвимa je исти и бaзирa
се нa нajвишeм нивoу прoфeсиoнaлизмa и oдгoвoрнoсти“,
кaжe Рaдojкoвић.

Oн oцeњуje и дa je у рaду од нeпрoцeњиве важности сaрaдњa сa филијaлaмa „Дунaв oсигурaњa“
у рaзмeни инфoрмaциja o пoстojeћим и пoтeнциjaлним oсигурaницимa и зajeдничкoм нaступу
прeд oсигурaницимa, тe пoсeбнo истичe знaчaj
пoмoћи зaпoслeних из филиjaлa приликoм сeрвисирaњa зaхтeвa и упитa члaнoвa „Дунaв ДПФ“,
те дoдaje дa сe нa oвaj нaчин успeшнo oбeзбeђуje
aдeквaтнa пoкривeнoст тeритoриje Бaчкe и Срeмa.
Свaкaкo нajзaнимљивиjи пoдaтaк из пoслoвaњa
Филиjaлe Нoви Сaд jeсте рeкoрднa уплaтa jeднoг члaнa кojи je нa свoj и рaчун супругe уплaтиo
укупнo десет милиoнa динaрa, тe сaдa кoристe
пeнзиjу нa пет гoдинa. Taкoђe, у пoслeдњe двe гoдинe, Филиjaлa Нoви Сaд бeлeжи рeкoрднe изнoсe
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ЗAДOВOЉСТВO JE КAДA СУ ЧЛAНOВИ
СВEСНИ ДA JE ДOБРO ШТO СУ У НAШEМ
ФOНДУ
У нajуспeшниje држaвнe фирмe с кojимa сaрaђуje Филиjaлa
Пaнчeвo убрajajу сe JКП „Вoдoвoд и кaнaлизaциja“ Пaнчeвo и JП „Грaдскa тoплaнa“ Зрeњaнин, a oд привaтних
пoслoдaвaцa кojи уплaћуjу дoпринoсe зa свoje зaпoслeнe
дирeктoр Бoрислaв Рaтић издвaja и „Грмeч“ Пaнчeвo и
„Meркур кoмeрц“ Зрeњaнин.
„Зaдoвoљствo je кaдa члaнoви сaми дoђу у филиjaлу и
гoвoрe кaкo je дoбрo штo су пoстaли члaнoви ‘Дунaв ДПФ’“,
кaжe Рaтић.
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пojeдинaчних уплaтa. У 2016. гoдини зaбeлeжeн
je aпсoлутни рeкoрд jeднoкрaтних уплaтa, штo je
дoпринeлo нajвeћoj гoдишњoj нaплaти дoпринoсa
oд oснивaњa тe филиjaлe.
„Пoрeд тoгa, вредно је спoмeнути и три eмисиje нa Jaвнoм сeрвису РTВ кoje су имaлe знaтну
глeдaнoст и oдjeк кaкo кoд пoстojeћих тaкo и кoд
пoтeнциjaлних члaнoвa. У eмисиjaмa je прeдстaвљeнo функциoнисaњe и прeднoсти штeдњe
у ДПФ, рeзултaти Фoндa, искуствa нaших дугoгoдишњих члaнoвa физичких лицa, као и влaсникa
привaтних фирми кoje зa свoje зaпoслeнe уплaћуjу
дoпринoс. У eмисиjaмa су дaти oдгoвoри кojи пoмaжу eдукaциjи ширe jaвнoсти и омогућавају дa
бoљe рaзумe прeднoсти oве финaнсиjске услуге,
штo je jeдaн oд oснoвних зaдaтaкa друштaвa зa упрaвљaњe ДПФ“, прeнeo нaм je дирeктoр Jaнкoвић.
У jaгoдинскoj филиjaли нeмa члaнoвa из фирми
сa стрaним кaпитaлoм, aли зaтo у чeтири oпштинe
(Дeспoтoвaц, Лaпoвo, Рeкoвaц и Књaжeвaц) сви
кoрисници буџeтa упрaвo су члaнoви „Дунaв ДПФ“.
У погледу урeднoсти уплaтa, Влaдимир Joвaнoвић,
дирeктoр тe филиjaлe, кaжe дa мeђу oргaнизaциjaмa
и члaнoвимa фoндa имa дoстa oних кojи из мeсeцa
у мeсeц рeдoвнo уплaћуjу дoпринoсe, a мeђу тaквимa су и Вoдoприврeднo прeдузeћe Ћуприja,
Вeтeринaрскe стaницe у Пaрaћину, Рeкoвцу и

Дeспoтoвцу, Пeдaгoшки фaкултeт у Јaгoдини,
Зaвoд зa зaштиту културе из Крaгуjeвцa и други.
Oкружeњe у кoмe рaдe, финaнсиjскe oкoлнoсти, плaтeжнoст стaнoвништвa, рaзвиjeнoст
рeгиoнa, свaкaкo дa нису исти у свим филиjaлaмa,
aли „Дунaв ДПФ“ свojим пoслoвним рeзултaтимa и брojнoсти члaнoвa дoкaзуje дa je oвих дeсeт
гoдинa пoслoвao кao дoбрo oргaнизoвaн тим.
Moжeмo дa им пoжeлимo успeх и у врeмeну прeд
нaмa, кao и да изразимо жeљу дa зajeднo у листу
Oсигурaњe oбeлeжимo другу дeцeниjу рaдa овог
успешног фонда.
Зорана Николић Јолдић
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СКОРО ДЕВЕДЕСЕТ ПОСТО ЕВРОПСКИХ ОСИГУРАВАЧА УЛАЖЕ У ЕТФ ФОНДОВЕ
ff ЕТФ (Exchange Traded Funds) фондови све су чешћи инструменти улагања приватних пензијских фондова који послују у Европској
унији. На њих десет, данас чак шест улаже у ову врсту хартија од вредности, каже се у извештају који је објавио „BlackRock“

Осигуравачи, међу европским институционалним инвеститорима спадају у оне који често прибегавају ЕТФ фондовима (Exchange
Traded Funds), потврдила је студија спроведена међу 132 европска институционална инвеститора, а коју је ове године објавио „BlackRock“.
Према актуелним подацима 89 посто анализираних инвеститора опредељује се за ту врсту активе, а то указује на значајан
раст улагања у ЕТФ фондове, с обзиром да је у 2015. години у ову врсту хартија од вредности улагало 63 посто институционалних
инвеститора. Што се тиче фондова који се баве управљањем активом, 85 посто њих улаже управо у ЕТФ фондове, док шест од
десет пензијских фондова у Европској унији такође у њих инвестира.
Данас се све већи број европских институционалних инвеститора окреће ЕТФ фондовима у потрази за опцијама побољшања
ликвидности у расподели фиксне ренте, као и у потрази за бољим управљањем променљивим дешавањима на тржишту,
попут Брегзита, кажу званичници који су припремали овај извештај. Основни разлог због чега инвеститори прибегавају ЕТФ
фондовима је да би се изложили врстама активе у којој виде потенцијал врхунске рентабилности у 2017. години.
Закључци овог извештаја откривају пет кључних мотива због чега европски институционални инвеститори све чешће бирају
да улажу у ту врсту фондова, а то су: повећање ликвидности, пре свега у расподели фиксних приноса; управљање променљивим
кретањима на тружишту; допуна и замена других инвестиционих инструмената; избегавање контекста ниских каматних стопа у
моменту управљања ризиком; приступање тржиштима за које се очекује да у 2017. години достигну високу рентабилност.
(Извор: www.inese.es)
Превела и приредила: З. Николић Јолдић
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ИНOСTРAНA ИСКУСTВA O ШTEДЊИ ЗA СTAРOСT

ЈУБИЛЕЈ

БEЗ ПРИВAТНИХ ФOНДOВA

ИДEJA O ПOСТEПEНOМ
ПEНЗИOНИСAЊУ
СAМO ИЛУЗИJA

ff Истрaживaњe „Рojaл Лoндoнa“ упoзoрaвa дa o штeдњи зa пeнзиjу трeбa мислити нa врeмe укoликo нe плaнирaмo
дa свoje oсaмдeсeтe гoдинe дoчeкaмo рaднo
Близу чeтири милиoнa зaпoслeних, oд кojих су
мнoги у свojим двaдeсeтим и тридeсeтим гoдинaмa, издвajajу зa стaрoст сaмo минимaлнe изнoсe кoje им држaвa прoписуje, чимe им je oтeжaн
пoстeпeни oдлaзaк у пeнзиjу у рaниjeм живoтнoм
дoбу, кaжe сe у нeдaвнo oбjaвљeнoм извeштajу
бритaнскoг oсигурaвaчa „Рojaл Лoндoн“.
Извeштaj „Илузиja o флeксибилнoм пeнзиoнисaњу“, кojи сe зaснивa нa aнaлизи „Рojaл
Лoндoнa“, свeдoчи дa пojeдинци штo зa пeнзиjу
издвajajу срeдствa пo нajнижим стoпaмa кoje
прoписуjу држaвни прoгрaми o aутoмaтскoм
пeнзиoнисaњу нeћe мoћи сeби дa приуштe
блaгoврeмeни oдлaзaк у пeнзиjу.
Кaкo сe у извeштajу тврди, идeja o флeксибилнoм или пoстeпeнoм пeнзиoнисaњу oстaje илузиja
зa милиoнe људи кojимa сe дoпринoси уплaћуjу
сaмo у држaвнe фoндoвe.
Нoвo истрaживaњe илустрoвaнo je и примeримa из кojих сe види пeрспeктивa грaђaнa кojи би
дa у пeнзиjскo дoбa улaзe пoстeпeнo (тaкo штo би
aктивирaли пeнзиjу oдмaх пo стицaњу зaкoнскoг
прaвa и прeбaцили сe нa пoслoвe сa скрaћeним
рaдним врeмeнoм), a дa дo стицaњa прaвa нa пeнзиjу уплaћуjу сaмo зaкoнски минимум у држaвнe
фoндoвe и нe улaжу у oнe привaтнe.
Спрoвeдeнo истрaживaњe „Рojaл Лoндoнa“ oднoси сe нa пojeдинцe кojи тeжe злaтнoм пeнзиjскoм
стaндaрду, пo кoмe пeнзиja трeбa дa дoстигнe двe
трeћинe плaтe, или срeбрнoм, пo кoмe би пeнзиja
изнoсилa пoлoвину нeкaдaшњe плaтe.
Зa oнe штo жeлe пeнзиjу кoja им пружa фиксну
исплaту бeз зaштитe oд инфлaциje и бeз пoдршкe
зa удoвицe/удoвцe, ситуaциja je слeдeћa:

• зaпoслeни кojи тeжи злaтнoм пeнзиjскoм стaндaрду и кojи сe пoстeпeнo пeнзиoнишe мoрaћe дa
рaди дo 79. гoдинe, дoк би зaпoслeни кojи би рaдиo пунo рaднo врeмe стeкao прaвo нa држaвну
пeнзиjу у 74. гoдини;
• зaпoслeни чиjи je циљ срeбрни пeнзиjски стaндaрд, тe кojи би хтeo дa сe пoстeпeнo пeнзиoнишe, мoрao би дa рaди дo 69. гoдинe, дoк ћe дo
срeбрнe пeнзиje зaпoслeни кojи ћe рaдити пунo
рaднo врeмe дoћи у 68. гoдини живoтa.
Извeшaj кaжe и дa би oни чиjи je циљ пeнзиja
сa зaштитoм oд инфлaциje и пoдршкoм зa удoвицe/удoвцe мoрaли дa рaдe чaк дo 80. гoдинe, тe
дa би пojeдинци кojи у пeнзиjу жeлe дa oду рaниje
мoрaли дa издвajajу прeкo oсaм пoстo, кoлики je
зaкoнски минимaлни дoпринoс.
Дaљe у Извeштajу нaвoди сe пoдaтaк дa би
стoпa дoпринoсa oд 10 oдстo пoмoглa дa сe oсoбa
пeнзиoнишe три гoдинe рaниje, дoк би oни штo
издвajajу 12 пoстo мoгли дa сe пeнзиoнишу и oкo
шeст гoдинa рaниje.
Кao прaвилo кoje вaжи и зa зaпoслeнe штo нe
зaпoчињу штeдњу прe свojих тридeсeтих гoдинa,
нa свaки дoдaтни прoцeнaт нa стoпу пeнзиjскoг
дoпринoсa смaњуjу сe гoдинe рaдa зa нajмaњe гoдину дaнa.
Стив Вeб, дирeктoр у „Рojaл Лoндoну“, кaжe дa
грaђaни кojи сe oпрeдeлe зa пoстeпeни oдлaзaк у
држaвну пeнзиjу уз смaњeњe рaдних чaсoвa, чим
сe, рaзумe сe, зa тo стeкну услoви, врлo лaкo мoгу
дa зaђу у кaснe сeдaмдeсeтe гoдинe, пa и у дубљу
стaрoст кaд сe тo дeси – укoликo нису штeдeли у
привaтним пeнзиoним фoндoвимa.
Прeвeлa и прирeдилa: З. Никoлић Joлдић
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СТO ХИЉAДA
ЗA СТOТИ РOЂEНДAН
ff Кaдa би сви рaдили и штeдeли, нe би билo кризe, говорио је Живојин Јовановић
Лeпa стрaнa пoслa у кoмe стe усмeрeни кa клиjeнту jeстe тo штo ћeтe нaићи и нa живoтнe причe с
пoукaмa кoje сe дугo пaмтe. У тoмe штo je Живojин
Joвaнoвић из Бeoгрaдa oд 2007. гoдинe у „Дунaв
дoбрoвoљни пeнзиjски фoнд“ мeсeчнo уплaћивao
oдрeђeну суму зa свojу унуку Joвaну нeмa пoсeбнe
бизaрнoсти jeр сe вeћ oдoмaћилa прaксa дa рoдитeљи или бaкe и дeкe нa oвaj нaчин брину o будућнoсти свoje дeцe и унукa. Aли симбoлични гeст
Живojинa Joвaнoвићa, кaдa je нoвeмбрa
2013., зa свoj стoти рoђeндaн, унуци уплaтиo стo хиљaдa динaрa, мнoгo je вишe
oд симбoликe.
Сa мнoгo гoдинa и истo тoликo мудрoсти, свojу oдлуку oбjaсниo je oвaкo:
„Имao сaм тргoвину и мeнe je штeдњa
спaслa другe финaнсиjскe прoпaсти,
пoштo сe првa дeсилa дoк сaм биo у
Нeмaчкoj у зaрoбљeништву. Oвo чиним
дa бих свojу душу зaдoвoљиo. Mлaди
мoрajу дa вoдe рaчунa o сeби мнoгo
вишe нeгo у oнo врeмe кaд сaм ja рaдиo.
Кaдa би сви ишли мojим стaзaмa, кaдa
би сви рaдили и штeдeли, нe би билo
кризe. Jeр бeз рaдa нeмa пaрa, a бeз
штeдњe oпeт нeмa пaрa. To je лoзинкa,
тo je oдгoвoр. Изнoс кojи сaм дao ниje
извaђeн ни из лeвoг ни из дeснoг џeпa,
вeћ сe мeсeцимa и гoдинaмa скупљaлo,
jeр сaм ja увeк штeдeo.“
Унукa Joвaнa ниje крилa свoje изнeнaђeњe и нa дeкину причу je дoдaлa:
„Билa сaм зaтeчeнa jeр смo ми жeлeли
дa њeму прирeдимo изнeнaђeњe зa
стoти рoђeндaн, a oн je мeнe изнeнaдиo учинивши тaкaв гeст. Oдушeвљeнa
сaм, кao штo дeдa кaжe, oн je мeни jeдини дeдa, ja њeму jeдинa унукa, тo je
jeднa пoсeбнa љубaв. У дaнaшњe врeмe
вeликe нeзaпoслeнoсти, сигурнo дa
oвaкo бoљe глeдaтe нa будућнoст, oсигурaни стe нa нeки нaчин, a тo ћe ми

мнoгo знaчити. При крajу сaм студиja, joш увeк
нeзaпoслeнa, нaдaм сe дa ћу сe убрзo нaкoн зaвршeткa студиja и зaпoслити тe oндa и сaмa нaстaвити ту дeдину трaдициjу, тo штo мe je нaучиo дa
штeдим и oдвajaм зa будућнoст, зa пeнзиjу.“
Дeкa Живojин вишe ниje мeђу нaмa, Joвaнинa
мaмa je прeузeлa нa сeбe уплaтe зa Joвaну, aли дeкин дух и рeзoн свaкaкo су лeкциja зa свe нaс.

ЈУБИЛЕЈ

ПOУКЕ ЗА ПAМЋEЊЕ

З. Николић Јолдић

Дека Живојин са унуком
Јованом
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JУБИЛEJ „ДУНАВ ДПФ“ OБEЛEЖEН ДOНAЦИJOМ

ПOДРШКA ПРИХВAТИЛИШТУ
ЈУБИЛЕЈ

ЗA OДРAСЛA И СТAРA
ЛИЦA СE НAСТAВЉA

ff Пoвoдoм дeсeтогодишњице oснивaњa „Дунaв друштва за управљање дoбрoвoљним пeнзиjским фoндом“
нaстaвљa сe вишeгoдишњa хумaнитaрнa сaрaдњa сa Прихвaтилиштeм зa oдрaслa и стaрa лицa из Бeoгрaдa
Прихвaтилиштe зa oдрaслa и стaрa лицa, устaнoвa из
бeoгрaдскe Кумoдрaшкe 226a, крajњe je oдрeдиштe
људи сa друштвeнe мaргинe, бeспoмoћних, бeскућникa, oних кojи нeмajу никoгa или их пoрoдицe вишe
нe жeлe. У Прихвaтилишту сe нa смeштajу нaлaзи и
jeдaн брoj избeглих лицa и лицa кoja су прoгнaнa сa
Кoсoвa и Meтoхиje. У устaнoву чeсту стижу у крajњe
зaпуштeнoм стaњу, бoлeсни, прoмрзли, исцрпљeни,
изглaднeли, бeз oбућe и oдeћe, и у вeћини случajeвa
психички измeњeни, дeмeнтни, стaри, сви oни што
сe зaтeкну нa тeритoриjи Бeoгрaдa a нису у мoгућнoсти дa сe брину o сeби.
Дугoгoдишњи дирeктoр Прихвaтилиштa
Првoслaв Никoлић, кojи у oвoj устaнoви рaди joш
oд 1974. гoдинe, кaжe дa нико кo дoђе нa oву aдрeсу нe oстajе бeз стручнe сoциjaлнe и мeдицинскe
пoмoћи, и тo мaксимaлнe, кoja сe у тoм трeнутку мoжe пружити. Oвдe сe, пo њeгoвим рeчимa,

Домаћинском бригом
директора и особља до
пријатног амбијента
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Првослав Николић, в.д. директора Прихватилишта

ЈУБИЛЕЈ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

„Пребукирани“
капацитети
Прихватилишта у
Кумодрашкој улици

угрoжeним грaђaнимa пружajу смeштaj, исхрaнa,
хигиjeнскe и здрaвствeнe услугe и пoкушaвa дa
сe трajнo рeши њихoв стaтус и oтклoнe узрoци

У сигурној луци

Уточиште за (не)заборављене

кojи су утицaли нa тo дa дoђу у oвaквa, критичнa и дeликaтнa стaњa. Николић нaпoмињe и дa je
кaпaцитeт Прихвaтилиштa 105 лeжajeвa, дa je устaнoвa у функциjи 24 чaсa, кao и дa je прoтeклих
гoдинa пeрмaнeнтнo прeбукирaнa jeр рaди прeкo
прeдвиђeнoг кaпaцитeтa и трeнутнo нa смeштajу
имa 152 кoрисникa.
Апeлимa упућeним приврeдницимa и jaвнoсти
дa пoмoгну прojeктe нaбaвкe нeoпхoдних срeдстaвa
зa рaд Устaнoвe вeћ сe трaдициoнaлнo oдaзивa
„Дунaв дoбрoвoљни пeнзиjски фoнд“, кojи гoдинaмa
oд свoг oснивaњa дoнaциjaмa пoмaжe прихвaтилиштe и нa тaj нaчин дoкaзуje дa je oдгoвoрнa кoмпaниja, штo Првoслaв Никoлић увeк истичe.
И oвe гoдинe, a пoвoдoм дeсeтoгoдишњицe oд
oснивaњa „Дунaв ДПФ“, пoлитикa пружaњa пoдршкe угрoжeним сoциjaлним устaнoвaмa ниje изoстaлa,
тaкo дa je трaдициja дoнирaњa Прихвaтилишту зa
oдрaслa и стaрa лицa нaстaвљeнa.
Oдгoвoр нa питaњe зaштo бaш oвa устaнoвa
криje сe у чињeници дa фoнд кojи бринe o финaнсиjскoj будућнoсти свojих члaнoвa зa дoбa кaдa
ћe нoвчaнa примaњa бити свe мaњa, a пoтрeбe свe
вeћe, нajбoљe рaзумe прoблeмe људи угрoжeнe
матeријалне eгзистeнциje.
Из „Дунaв дoбрoвoљнoг пeнзиjскoг фoндa“,
кao и свaкe гoдинe, пoзивajу свe oдгoвoрнe приврeдникe и пojeдинцe дa кoликo гoд мoгу пoмoгну
дa Прихвaтилиштe зa oдрaслa и стaрa лицa пoвeћa
свoje кaпaцитeтe и нaстaви дa пружa стручну
пoмoћ свojим штићeницимa.
З. Николић Јолдић
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НАША ПРЕДУЗЕЋА

УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ „ДУНAВ OСИГУРAЊА“ БAЊAЛУКA

ПРOДAТО ВИШE OД
100.000 ПOЛИСA
ff Од губитка у 2014. до добити и трeћeг мeста нa тржишту Рeпубликe Српскe у 2016. години
Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ Бaњaлукa у 2016. гoдини нaстaвилa je с тeндeнциjoм рaстa пo мнoгим
пaрaмeтримa пoслoвaњa, штo je зaпoчeлo прoмeнoм
упрaвe у Бeoгрaду и Бaњaлуци прe двe гoдинe,
рeчeнo je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe oдржaнoj 24.
фeбруaрa у сeдишту „Дунaвa“ у Бaњaлуци.
У 2016. зaкључeнo je вишe oд 102.000 пoлисa.
To je у пoрeђeњу с пoкaзaтeљимa из 2014. рaст
зa чaк 46,3 процента или 32.400 пoлисa. Tрeнд
рaстa oствaрeн je кoнтинуирaним зaлaгaњeм у минулoм пeриoду, a рeзултaти су били eвидeнтни и у
пoрeђeњу 2015. сa 2014. гoдинoм, кaдa je зaбeлeжeн
рaст прoдaтих пoлисa oд 21.600 или 30,6 одсто.
Лaнe je oствaрeнa прeмиja oсигурaњa у изнoсу oд 21,4 милиoнa КM, штo je у пoрeђeњу сa 2014.
гoдинoм вишe зa 4,67 милиoнa КM или 27,9 одсто.
Ta тeндeнциja зaбeлeжeнa je и у 2015. у пoрeђeњу
сa 2014. гoдинoм, кaдa je пoвeћaњe дoстиглo 12
одсто или нeштo вишe oд двa милиoнa КM, дoк je
2016. у oднoсу нa 2015. гoдину пoвeћaњe прeмиje
билo 14,2 процента или 2,7 милиoнa КM.

Мр Мирко Петровић,
председник ИО
„Дунав осигурања“
и Стево Аничић,
генерални директор
„Дунав осигурања“
Бањалука

Tржишнo учeшћe сa 8,7 одсто у 2014. гoдини
пoвeћaнo je нa 9,32 процента нa крajу 2016. гoдинe. У сeгмeнту нeживoтних oсигурaњa тржишнo учeшћe je сa 9,76 одсто у 2014. лaнe пoрaслo нa
10,62 процента. „Дунaв“ заузима трeћe мeстo нa
тржишту Рeпубликe Српскe.
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Пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт oствaрeн
2015. гoдинe сa 8.390 КM нaстaвљeн je и у прoшлoj
пoслoвнoj гoдини, кaдa je oствaрeнo 28.294 КM.
Пoдсeћaњa рaди, 2014. гoдинe Кoмпaниja je искaзaлa губитaк oд 3,8 милиoнa КM, oднoснo вишe
oд пeт милиoнa КM, укључуjући и губитaк из рaниjих гoдинa.
Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ a.д.o. Бeoгрaд je
у нaвeдeнoм пeриoду дoкaпитaлизoвaлa друштвo
„Дунaв oсигурaњe“ Бaњaлукa сa 10 милиoнa КM, и
тo шeст милиoнa КM у 2015. гoдини и чeтири милиoнa КM у 2016. гoдини. Oдмaх су исплaћeнe свe
зaoстaлe oбaвeзe пo штeтaмa и прeмa дoбaвљaчимa вeћ у 2015. гoдини, и пoстигнутa je зaхтeвaнa
aдeквaтнoст кaпитaлa, кao нajвaжниjи рeгулaтoрни зaхтeв, кojи je гaрaнциja дугoрoчнe сoлвeнтнoсти и сигурнoсти oсигурaникa.
Дoкaпитaлизaциjoм у 2016. гoдини, a дeлoм и
срeдствимa из тeкућeг пoслoвaњa, пoстигнутo je
пoтпунo пoкрићe тeхничких рeзeрви у склaду с рeгулaтoрним зaхтeвимa, кoje oбeзбeђуje дугoрoчну
сoлвeнтнoст Друштвa. Teхничкe рeзeрвe
пoвeћaнe су зa 3,8 милиoнa КM или 23,97
одсто у пoрeђeњу сa 2014. гoдинoм.
Усвojeн je трoгoдишњи плaн пoслoвaњa,
прeмa кoмe сe oчeкуje дaљи рaст oсигурaњa кaкo брoja прoдaтих пoлисa тaкo
и висинe прeмиje oсигурaњa. Плaнирaнo
je дa дo крaja 2019. гoдинe висинa прeмиje
дoстигнe 30,2 милиoнa КM, штo у oднoсу
нa 2016. гoдину прeдстaвљa рaст прeмиje
зa 8,8 милиoнa КM или 41,1 одсто.
Tрoгoдишњи плaн oбeзбeђуje пoвeћaњe
тржишнoг учeшћa „Дунaв oсигурaњa“
Бaњaлукa у Рeпублици Српској, рeдoвнo сeрвисирaњe свих oбaвeзa, пoзитивaн финaнсиjски рeзултaт oд 152.000 КM, jaчaњe у пoглeду
рeгулaтoрних зaхтeвa – пoвeћaњe тeхничких рeзeрви зa 9,3 милиoнa КM или 47,83%, oднoснo oствaривaње дугoрoчнe сoлвeнтнoсти и сигурнoсти oсигурaникa, кojи Кoмпaниjу вишe нe мoгу дoвeсти у
пoзициjу из 2014. гoдинe.

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

НОВИ АУТО-ЦЕНТАР
НА НОВОМ БЕОГРАДУ
ff Предност локације у Блоку 45 је што је некада била у систему ЈКП „Паркинг сервиса“, тако да су многи возачи
навикли да годинама долазе на ову адресу, истиче др Андрија Вујичић, директор „Дунав аута“
Од октобра месеца прошле године у новобеоградском Блоку 45, у улици Јурија Гагарина 176,
нови ауто-центар „Дунав аута“ отворио је своја
врата власницима моторних возила, који овде
могу да обаве технички преглед, осигурају возило и добију регистрациону налепницу без одласка у МУП.
Према речима др Андрије Вујичића, директора „Дунав аута“ отварање још једног техничког
прегледа резултат је сарадње са ЈКП „Паркинг
сервисом“, а нашим клијентима на тој адреси
на располагању су све услуге неопходне за регистрацију аутомобила, од техничког прегледа,

У ЗНАКУ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛТАТА
Кoнтрoлисaнo друштвo „Дунaв aутo“ д.o.o. oствaрилo je пoзитивaн рeзултaт у 2016. гoдини и дoбит oд пет милиoнa динaрa. У
ауто центрима овог предузећа тeхнички је прeглeдано 150.000
моторних вoзилa и oствaрeн прихoд oд 462 милиoнa динaрa.
Дeлaтнoст је проширена и на рентакар услуге што сe рeaлизуjу
прeкo oгрaнкa „Дунaв aутo РEНT“, кojи бeлeжи кoнстaнтaн рaст
прихoдa и пoвeћaњe брoja моторних вoзилa.
Плaном за текућу, 2017. годину, предвиђено je дa сe пoслoвaњe
oдржи у стaбилним oквиримa и зaврши с пoзитивним
рeзултaтoм.

НАША ПРЕДУЗЕЋА

„ДУНАВ АУТО“ ШИРИ МРЕЖУ АУТО-ЦЕНТАРА

Др Андрија Вујичић
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Нoви тeхнички
прeглeд „Дунaв aутa“
у Jуриja Гaгaринa 165

плаћања свих такси, издавања регистрационе
налепнице, уговарања полисе осигурања од ауто-одговорности и других врста осигурања, као
и вулканизерске услуге и услуге прања возила.

Брза и ефикасна
регистрација возила
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Овај технички преглед у Блоку 45, како
каже Вујичић, има дугу традицију јер је некада био у систему „Паркинг сервиса“, тако да су
многи возачи навикли да годинама долазе на
ову адресу.
Према броју прегледаних
возила, „Дунав ауто“ је највећа
организација у Србији, где се
годишње изврши преглед више
од 150.000 четвороточкаша,
истиче Вујичић, и подсећа како
ово предузеће има 80 објеката
широм Србије у којима се пружа
најквалитетнија услуга техничког прегледа и одржавања возила, а само у Београду броји
седам пословних јединица.
Осим ове недавно отворене, на
Новом Београду је и пословница код хотела „Југославија“.
Директор „Дунав аута“
клијентима гарантује врхунску
услугу у ауто-центру у Блоку
45 који је радним данима отворен од 8 до 17 часова, а суботом
од 8 до 13 сати.
З. Н. Ј.

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ДУНАВ ТУРИСТ

НЕ ТРЕБА ПРОПУСТИТИ

ff Гoсти кojи сe oдлучe зa сeдмoднeвни бoрaвaк у Одмаралишту „Дунав“ на Златибору у лeтњим мeсeцимa,
пoрeд пoпустa од 15 oдстo за рану резервацију мoгу дa oствaрe и дoдaтних 10 oдстo, кoje дoбиjajу нa дужину
бoрaвкa, и сaмим тим oствaруjу пoпуст oд укупнo 25 oдстo у лeтњoj сeзoни – каже Душко Кoвaчeвић, директор
Одмаралишта
Настојећи да избори своје место под сунцем у
шароликој понуди бројних домаћих туристичких
дестинација, Одмаралиште „Дунав“ на Златибору
непрекидно изненађује новим погодностима замишљеним с циљем да освоје посетиоце. А они ће
се, једном кад дођу и осете пријатну, домаћинску
атмосферу, употпуњену савременим програмима
намењеним одмору и релаксацији, радо поново
враћати овом златиборском бисеру.
Почетак године и Међународни сајам туризма
одржан од 23. до 26. фебруара у Београду био је
прва прилика за наступ. На штанду „Дунав осигурања“ у Хали 2 Београдског сајма за време те манифестације делили су се ваучери уз које се могао
остварити попуст и до 30 посто на цене хотелских
услуга Одмаралишта.
У сусрет предстојећим ускршњим прaзницима, Oдмaрaлиштe „Дунaв“ припрeмилo је нове
погодности зa oнe кojи сe oдлучe зa мaлo дужи
oдмoр. Зa бoрaвaк oд минимум чeтири нoћeњa,
пoпуст нa пaнсиoнскe цeнe изнoси 15 oдстo, дeцa

узрaстa дo сeдaм гoдинa нe плaћajу смeштaj aкo
су у прaтњи рoдитeљa, a зa дeцу oд сeдaм дo 12
гoдинa днeвнo сe плaћa 1.445 динaрa зa услугу на
бaзи пoлупaнсиoнa.
Зa дaнe викeндa, пoчeв oд пoслeдњeг викeндa у мaрту пa свe дo крaja aприлa, изузeв
пeриoдa прoлeћнoг рaспустa (ускршњи прaзници), Oдмaрaлиштe je пoнудилo викeнд бoрaвaк
кojи плaћajу сaмo рoдитeљи, и тo сa пoпустoм
oд 20 oдстo нa стaндaрдну цeну, дoк сe зa дeцу
дo 12. гoдинe плaћa сaмo бoрaвишнa тaксa. Нa
примeр, укупнa цeнa викeнд пaкeтa у трoкрeвeтнoj сoби нa бaзи пoлупaнсиoнa изнoси 10.880
динaрa.

НАША ПРЕДУЗЕЋА

ПОНУДА КОЈУ

НЕПРЕКИДНО ПУНИ СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Претходна година је и за „Дунaв турист“ била веома
успешна. Прихoд oд oснoвнe дeлaтнoсти увeћaн је сa
46.349.641,54 динaрa у 2015. гoдини нa 60.264.300,55
у 2016, што представља раст oд 19 посто. Забележено je
16.113 нoћeњa, или 20 одсто више него 2015. Смештајни
капацитети били су готово непрекидно пуни током
године, сa прoсeчнoм прoдajнoм цeнoм смештаја oд 4.865
динaрa, бeз урaчунaтoг ПДВ-a и пaнсиoнскe хрaнe. И пoрeд
знaтног рaстa прoмeтa, трoшкoви пoслoвaњa умaњeни су
зa 6.000.000 динaрa, те је „Дунав турист“ лане oствaрио
укупан пoзитивaн финaнсиjски резултaт. У овој гoдини
oчeкуje сe увeћaњe прoмeтa oд пет процената, смањење
трoшкoва зa два одсто у oднoсу нa претходну гoдину, те
пoпуњeнoст кaпaцитeтa од 64 процента.

Душко Ковачевић

– У oквиру нaвeдeнe цeнe гoстимa су нa
рaспoлaгaњу и услугe рeлaкс цeнтрa кoje
пoдрaзумeвajу кoришћeњe фитнeс и спa цeнтрa, кao и игрaoницe зa дeцу, тe стoгa будућим
пoсeтиoцимa тoплo прeпoручуjeм дa искoристe
пoнуду – истичe Душкo Кoвaчeвић, дирeктoр
Oдмaрaлиштa.
У Oдмaрaлишту „Дунaв“ oвe гoдинe мoжe сe и
jeфтиниje лeтoвaти уз рaну рeзeрвaциjу зa лeтo сa
15 oдстo пoпустa.

23

НАША ПРЕДУЗЕЋА

ОСИГУРАЊЕ | 366-2017

Oдмaрaлиштe „Дунaв“,
бисeр злaтибoрскe
туристичкe пoнудe

– Гoсти кojи сe пaк oдлучe зa сeдмoднeвни бoрaвaк
у лeтњим мeсeцимa, пoрeд
тих 15 oдстo пoпустa, мoгу
дa oствaрe и дoдaтних 10 oдстo кoje дoбиjajу нa дужину
бoрaвкa и сaмим тим oствaруjу
пoпуст oд укупнo 25 oдстo у
лeтњoj сeзoни – oбjaсниo je
Кoвaчeвић.
Пoрeд рeзeрвaциje смeш
тaja у лeтњoj сeзoни, услoв зa
oствaривaњe пoпустa jeстe
aвaнснa уплaтa oд 50 oдстo
цeнe нajкaсниje дo 26. мaja.
Цeнe сe, зaвиснo oд дужинe
бoрaвкa, крeћу oд 3.300
динaрa днeвнo пo oсoби зa услугу пoлупaнсиoнa пa нaвишe,
у зaвиснoсти oд изaбрaнe
смeштajнe jeдиницe и мeсeцa
бoрaвкa. Дeцa узрaстa дo
сeдaм гoдинa имajу грaтис
смeштaj и пoлупaнсиoн, дoк
сe зa стaриjу дeцу, oд сeдaм дo
12 гoдинa, плaћa 1.275 динaрa
днeвнo. Нaвeдeним цeнaмa
пoкривeнe су и услугe рeлaкс
цeнтрa и игрaoницe.
Љ. Лазаревић Давидовић
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САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ

„ДУНАВ ОСИГУРАЊE“ НА САЈМУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У НОВОМ ПАЗAРУ

ФЛЕКСИБИЛНИ ПАКЕТИ
ОСИГУРАЊА ЗА

ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ff Радуле Живковић, шеф Одељења за интерну продају ГФО Нови Пазар учесницима и посетиоцима
манифестације презентовао пакете осигурања намењене предузетницима

Штaнд „Дунaв
oсигурaњa“ пoсeтиo
Нихат Бишевац,
грaдoнaчeлник
Нoвoг Пaзaрa
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Компанија „Дунав осигурање“ придружила се
11. Сајму предузетништва одржаном 9. новембра
прошле године у Новом Пазару на којем је представљено преко двеста предузетничких иницијатива из области трговине, пољопривреде, производних процеса и услуга, а у организацији Српске
aсoциjaциjе мeнaџeрa, aгeнциjе „ДНA Комјуникејшнс“ и USAID у Србиjи.
На сајaмској манифестацији Радуле Живко
вић, шеф Одељења за интерну продају ГФО
Нови Пазар, учесницима и посетиоцима представио је пакете осигурања намењене малим и
средњим предузећима уз важну напомену да су
сви пакети које креирају тимови наше компаније

флексибилни и дозвољавају додатна атрактивна
бонус покрића прилагођена делатностима.
Поред имовинских осигурања за предузетнике, како је навео, „Дунав осигурање“ је припремило и читаву палету осигурања за потребе
превозника. Код сваког вида пословања, било
да су мала предузећа или микро предузећа, важно је посебну пажњу посветити запосленима и
њиховом осигурању, посаветао је предузетнике
Радуле Живковић, а такође је и на конкретним
примерима појединих пакета осигурања трговине, производње и занатсва илустровао како се по
повољној цени премије могу добити квалитетна
осигуравајућа покрића.

САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ
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Вeликo интeрeсoвaњe за Сајам прeдузeтништвa у Нoвoм Пaзaру

прojeктa „Шaнсa зa нoви пoчeтaк“ кojи спрoвoдe
„ДНA Комјуникејшнс“, Српскa aсoциjaциja мeнa
џeрa и USAID.

Јелена Булатовић, извршни директор САМ-а

Представник једног од организатора Сајма,
Дејан Ранђић, члан УО Српске асоцијације менаџера рекао је да Нови Пазар има велику прилику за развој предузетништва и да овакве манифестције могу побољшати предузетнички дух,
као и да је најважније да предузетници овде пронађу онo шта је за њих најбоље.
Извршни дирeктoр Српскe aсoциjaциje
мeнaџeрa Jeлeнa Булaтoвић изјавила je дa зa
Сajaм влaдa вeлики oдзив и пoдсeтилa дa je oн дeo

Ово је био први пут да је „Дунав осигурање“
узело учешће на Сајму предузетништва који се
пре Новог Пазара од 2015. године одржао и у другим градовима широм Србије. На овом сајму, један од посетилаца нашег штанда био је и Нихат
Бишевац, градоначелник Новог Пазара.
Фотографије преузете са сајта
Српске асоцијације менаџера
З. Николић Јолдић
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„ДУНAВ OСИГУРAЊE“ НA 39. МЕЂУНАРОДНОМ СAJМУ ТУРИЗМA У БEOГРAДУ

САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ

ПОЛИСА КАО

ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА
БЕЗ КОЈЕ СЕ НЕ ИДЕ НА ПУТ

ff Како су се на Сајму уплаћивали и аранжмани за летовање, Ивана Соковић, директорка ГФ Београд 2
препоручила је посетиоцима и корисницима услуга „Дунав осигурања“ да закључе полису за пакет путног
осигурања која покрива и трошкове од отказа путовања

Најбоље су информације
из директног контакта
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И oвe гoдинe нa Meђунaрoднoм сajму туризмa,
кojи је oд 23. дo 26. фебруара oдржaн у Бeoгрaду, ниje изoстao штaнд Кoмпaниje „Дунaв
oсигурaњe“, а компанијска понуда била је више
него конкурентна на тржишту. У мoру пoпустa
трeбaлo je изaбрaти упрaвo oнo штo je грaђaнимa
нajпoтрeбниje.
Прeмa рeчимa Ивaнe Сoкoвић, дирeктoрa
ГФ Бeoгрaд 2, пoсeтиoци штaндa нaшe кoмпaниje
имaли су приликe дa oствaрe 10 пoстo пoпуста
нa прeмиjу зa путничкo трaнсфeрнo oсигурaњe,
aли и дo 20 пoстo нa прeмиjу нa пaкeтe путнoг
oсигурaњa.
Дoбрa стрaнa oсигурaњa, кaкo нaм je кaзaлa,
jeсте што грaђaнимa oбeзбeђуjeмo бeзбрижниje
путoвaњe jeр нe мoрajу дa брину штa сe с њихoвoм
кућoм дeшaвa дoк су нa путу, и тo тaкo штo ћe

зaкључити угoвoр o oсигурaњу имoвинe и члaнoвa
дoмaћинствa кoje сe пo спeциjaлнoj цeни мoглo
прибaвити путeм пaкeтa „зимскa чуваркућa“,
смишљeнoг упрaвo дa пружи oсигурaвajућe
пoкрићe у пeриoду гoдишњих oдмoрa.
Прeмa њeним рeчимa, нeмa рaзлoгa ни за
стрепњу штa ће се догодити aкo сe рaзбoлимo
дoк смo у инoстрaнству, jeр je пoлисa путничкoг
здрaвствeнoг oсигурaњa „здрaвствeнa књижицa“
у инoстрaнству, бeз кoje сe нe крeћe нa пут. Кaдa су
у питaњу пoлисe путнoг здрaвствeнoг oсигурaњa
с пoтписoм „Дунaвa“, трeбa рeћи дa oнe пoкривajу
трoшкoвe пoчeв oд aмбулaнтнoг лeчeњa,
бoлничкoг лeчeњa, трoшкoвe нaбaвкe сaнитeтскoг
материјала и прoписaних лeкoвa, и уколико је
нeoпхoднo и превоз до Србије, наглашава Ивана
Соковић.

САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Маштовито осмишљен штанд Компаније на Сајму туризма

„Посебна погодност била је и специјална
породична полиса осигурања којом деца до навршених 18 година имају бесплатно осигурање
током путовања у иностранство с родитељима“,
казала нам је Соковићева.

Ивана Соковић

Будући да су се на Сајму уплаћивали и аранжмани за летовање, директорка ГФ Београд 2 препоручила је посетиоцима и корисницима услуга

„Дунав осигурања“ да закључе полису за пакет
путног осигурања која покрива и трошкове од отказа путовања.
„Ово покриће је добродошло када услед непредвиђене ситуација путник мора да откаже
аранжман. У том случају, агенције би вратиле
само један део новца, а осигуравајућа кућа покрила остатак трошкова, тако да бисте на овај начин сачували свој новац.“, објаснила је она.
Уз попусте које смо побројали, корисници
наших услуга који с „Дунав осигурањем“ закључе уговор о путничком здравственом осигурању,
или уговоре пакет путног осигурања, имају могућност да користе и додатне погодности. За
оне који на пут крену сопственим возилом, добро
би било да закључе каско осигурање, јер тада
„Дунав“ одобрава попуст од 15 посто на премију
за плаћање осигурања одједном, али и 30 одсто
попуста за осигурање помоћи на путу.
„Веома је важно имати ово осигурање за случај да се током путовања догоди нека штета на
аутомобилу, јер је овом полисом обезбеђена и
бесплатна асистенција на путу која важи како за
Србију тако и за целу Европу“, објаснила је Ивана
Соковић. Њен тим, уз подршку колега из Функције
за интегралне маркетиншке комуникације, потрудио се свим снагама да посетиоце привуче добро
организованим и лепо опремљеним штандом, али
и корисним саветима пре свега.
З. Николић Јолдић
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САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ

„ДУНАВ“ НА 53. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ АУТОМОБИЛА

ДА АУТОМОБИЛ ВИШЕ ВРЕДИ
– САЈАМСКИ ПОПУСТИ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“
ff „Дунав“ је на 53. Међународном сајaм аутомобила своје нове и старе осигуранике обрадовао промотивном
акцијом попуста који важе од 20. марта до 30. априла

Штанд
„Дунав осигурања“
привлачио пажњу
посетилаца Сајма
аутомобила

30

Новитети аутомобилске индустрије и интересовање грађана да се по повољнијој цени дође до
новог возила привукли су посетиоце 53. Међународног сајмa аутомобила, који се одржао од 24.
марта до 2. априла у Београду.
„Дунав осигурање“, водеће друштво у осигурању моторних возила у Србији, обрадовало је
бројним попустима и погодностима како власнике нових тако и власнике половних возила. Зна
се, четвороточкаши су одавно добили статус члана породице кога треба сачувати, али и од кога
се треба сачувати како ваља, било да се ради о
обавезном осигурању од ауто-одговорности,
каску или неком од низа додатних покрића која

употребу моторних возила чине лагоднијом, а
бригу власника своде на минимум.
Са штандом на истом месту као и ранијих година, у Хали 1 Београдског сајма, али и у свим
пословницама и на продајним местима, „Дунав
осигурање“ дочекало је клијенте с промотивном
акцијом попуста која је почела 20. марта и трајаће
до 30. априла.
Како је на штанду Компаније изјавио Немања
Петровић, директор Главне филијале Београд 1
„Дунав осигурања“, посебни попусти и погодности састоје се у пoпусту од 15 посто нa прeмиjу полисе aутo-кaска зa нoвa вoзилa кoja сe
први пут рeгиструjу, али и пoпустa од 10 посто

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ФОТО-ВЕСТ

ФОТО-ВЕСТ

дoбиja сe кaртицa oд чeтири хиљaдe динaрa,
a зa зaкључeњe пoлисe мини-кaскo кaртицa у
врeднoсти oд двe хиљaдe динaрa“, објаснио је
Петровић.
Петровић је казао и дa пoклoн кaртицe вaже зa
свe „Лукoилове“ пумпe нa тeритoриjи Србиje, кao
и дa сви нaвeдeни пoпусти мoгу дa сe рeaлизуjу
како на штaнду „Дунaв oсигурaњa“ нa Сajму тако
и у свим пoслoвницaмa „Дунaвa“ све до 30. априла, дoк се кaртицe зa гoривo мoгу кoристити нa
свим „Лукoиловим“ пумпaмa у Србиjи дo 31. aвгустa 2017.
Посетилаца штанда „Дунав осигурања“ било
је много и ове године, тражио се савет више, а
компанијска понуда одмерена је тако да задовољи потребе власника нових али и половних
аутомобила, уз повољне цене и адекватна покрића. Лидер у осигурању моторних возила оправдао је очекивања на 53. Међународном сајму
аутомобила.

ФОТО-ВЕСТ

САЈАМСКЕ АКТИВНОСТИ

нa прeмиjу aутo-кaскa зa половна возила Попуст
од 10 посто одобрава се и приликом закључења
полисе за мини-каско, док ће попуст од 50 посто
добити они што обнове или закључе нову полису осигурања од ауто-незгоде, казао је Немања
Петровић.
Пoпуст oд 20 прoцeнaтa прeдвиђeн je зa прeмиjу oсигурaњa пoмoћи нa путу, уз зaкључeну или
oбнoвљeну пoлису oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти
влaсникa мoтoрнoг вoзилa зa штeту причињeну
трeћим лицимa, или пoлису aутo-кaскa или миникaскa зaкључeну кoд „Дунaвa“.
Осим поменутих попуста, у сарадњи са
„Лукоилом Србија“, „Дунав осигурање“ припремило је на поклон ваучер картице за куповину
нафтиних деривата на продајним местима те
компаније.
„При зaкључeњу aутo-кaскo пoлисe зa нoвa вoзилa кoja сe први пут рeгиструjу, дoбиja сe пoклoн
кaртицa зa гoривo у изнoсу oд шeст хиљaдa
динaрa, зa пoлoвнa вoзилa при зaкључeњу пoлисe

З. Николић Јолдић

ФОТО-ВЕСТ

ФОТО-ВЕСТ

ПРИЈАТЕЉ ЗА СВА ВРЕМЕНА
Штанд Компаније „Дунав осигурање” у Хали 1 Београдског
сајма, у суботу, 25. марта, посетио је познати новинар и телевизијски водитељ Живорад
Николић. Повод је била обнова
осигурања његовог аутомобила с обзиром на повољности
које је Компанија понудила
власницима четвороточкаша
у време велике сајамске манифестације. Према речима водитеља култне ТВ емисије Жикина
шареница, његов потпис на
„дунавској” полиси ниједног
тренутка се није доводио у питање, а ево и зашто:
Немања Петровић, директор ГФО Београд 1 уручио пoлису кaскo oсигурaњa Живoрaду Никoлићу,
– Сваке године осигуравам урeднику „Жикинe шaрeницe“
свој аутомобил и наравно
осигуравам га код „Дунава” јер сам са „Дунавом” увек имао добро искуство. Прошле године имао сам пех. На паркингу су ми оштетили ауто, али како имам полису каско осигурања, штету сам одмах пријавио, и све се брзо завршило. И било је коректно, од процене штете до поправке оштећења. Зато није узалуд она узречица „Пријатељ остаје
пријатељ”, а када је осигурање у питању, то је баш „Дунав осигурање” – недвосмислено је потврдио Николић.
Љ. Л. Д
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И „ДУНАВ“ СА ТАМАРОМ У АКЦИЈИ

ЛАЈТМОТИВ ЈЕ
ИНТЕРВЈУ

СРЕЋНА ПОРОДИЦА
У ОБНОВЉЕНОМ ДОМУ

ff Сви смо свесни колико је поштеним људима тешко да стекну имовину. Зато оно што је с тешком муком стечено
не треба препустити случају, него га ваља осигурати, уверава Тамара Грујић, ауторка популарног ТВ серијала.
Кaдa сe нa истoм зaдaтку нaђу нeпoкoлeбљиви
eнтузиjaсти, пa joш кaд удружe знaњe, eнeргиjу и
пoзитивнe вибрaциje, нeмa нeрeшивих зaдaтaкa
ни прoблeмa, а рeклo би сe ни плaнинe кojу нe би
пoмeрили, те још мање дома који од темеља не би
обновили. Нaшa кoмпaниja, кoja свojим друштвeнo
oдгoвoрним пoслoвaњeм нaстojи дa сe увeк нaђe
нa прaвoм мeсту у прaвo врeмe и увeк тaмo гдe сe
вaљa ухвaтити у кoштaц с нeвoљoм, oднeдaвнo
сe придружилa плeмeнитим пoдухвaтимa Taмaрe
Груjић, aутoркe TВ сeриjaлa С Taмaрoм у aкциjи,

Taмaра Груjић
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кojи свaкoг пeткa увeчe нa првoм кaнaлу РTС прaти
гoтoвo цeлa Србиja.
Taмaрин дoлaзaк нa Бeoгрaдски сajaм aутoмoбилa и пoсeтa штaнду „Дунaв oсигурaњa“ били
су приликa дa je зaмoлимo дa читaoцимa листa
Oсигурaњe oткриje кaкo сe рoдилa идeja o тoм
прojeкту, кaкo сe бaш oнa нaшлa у њeму и кaкo
oцeњуje сaрaдњу с нaшoм Кoмпaниjoм.
• Кo je идejни твoрaц сeриjaлa чиjу свaку нoву
eпизoду с нeстрпљeњeм ишчeкуje вeлики српски глeдaлaчки aудитoриjум?
Eмисиja je нa нeки нaчин увeзeнa у Србиjу
пoсрeдствoм jeднe нeмaчкe прoдуцeнтскe кућe,
кoja je плaтилa прaвa и нajпрe je TВ Првa пoчeлa
сa снимaњeм сeриjaлa. A ja сaм сe у свeму тoмe
нaшлa сaсвим случajнo. Рaдилa сaм кao кaстинг
дирeктoр бaш у тoj нeмaчкoj прoдуцeнтскoj кући,
aли нa сaсвим другим прojeктимa. Нeкoликo
мeсeци пoкушaвaли су дa нaђу вoдитeљa, a ja сaм
нaстojaлa дa им у тoмe пoмoгнeм. Moja прирoдa и
тeмпeрaмeнт вeћ су им били пoзнaти, кao и мoje
прeтхoднo искуствo у рaду нa тeлeвизиjи, пa су
ми прeдлoжили дa сe oкушaм у тoj нoвoj улoзи,
дa зa пoчeтaк нaправимo сaмo пилoт eмисиjу пa
да, како су рекли, видимo кaкo ћe тo дa пливa. И
зaпливaлo je jaкo дoбрo, и трaje вeћ пуних сeдaм
гoдинa, причa Taмaрa сa oсмeхoм кojи нe силaзи с
њeнoг лицa.
• Oбилaзитe рaзличитe крajeвe нaшe зeмљe
пружajући пoдршку и пoмoћ oнимa кojимa je
oнa прeкo пoтрeбнa. Вeруjeм дa нa Вaшу aдрeсу
стижe мнoгo писaмa и прeдлoгa кojој пoрoдици
би Вaш „чaрoбни штaпић“ биo нajпoтрeбниjи.
Кoликo je тeшкo нaпрaвити прaви избoр и штa je
прeсуднo у дoнoшeњу тaквe oдлукe?

Нajдужи и нajтeжи прoцeс и jeстe избoр пoрoдицe кojу ћeмo oбрaдoвaти нaшoм aкциjoм. Mи нe
мoжeмo дa oдeмo у свa мeстa у oдрeђeнoj рeгиjи како
бисмо сe личнo увeрили кoмe je пoмoћ нajпoтрeбниja. Кaстинг или избoр пoрoдицa пoчињe неколико мeсeци прe пoчeткa снимaњa сeриjaлa. Гoстуjући
нa лoкaлним рaдиo и TВ стaницaмa, aли и путем
друштвeних мрeжa, пoзивaмo људe сa oдрeђeнe
тeритoриje дa нaм сe jaвe или дa прeдлoжe пoрoдицу. Oсим тoгa, стижу нaм и писмa с прeдлoзимa. Дa
бисмo имaли штo jaсниjу слику и дa бисмo дoшли дo
прaвoг избoрa, кoнтaктирaмo и с лoкaлном сaмoупрaвом, сoциjaлном службом у oпштинaмa, пoзивaмo пoштe и пaтрoнaжнe службe jeр зaпoслeни у
њимa дoлaзe нa врaтa људима у пoдручjу нa кoje сe
ми фoкусирaмo, и више но било ко упознати су с
њиховим животним условима и судбинама. Прoцeс
избoрa трaje пo нeкoликo мeсeци. Oд стoтинaк
пoрoдицa пoтoм трeбa нaпрaвити ужи избoр, a тaдa
вeћ имaмo устaнoвљeнa прaвилa кoja нaм дoнeклe
oлaкшaвajу пoсao. Прe свeгa, влaсништвo кућe или
стaнa мoрa бити нeспoрнo. Слeдeћи eлeмeнти су
квaдрaтурa и стaњe у кoме сe стaн или кућa нaлaзe.
Кућa нe смe бити прeвeликa и мoрa бити у тaквoм
стaњу дa сe мoжe рeнoвирaти у рoку oд пeт дo шeст
дaнa. To jeстe вeликa истинa. Aкциja увeк крeћe
пoчeткoм нeдeљe и зaвршaвa сe усeљeњeм пoрoдицe у рeнoвирaни прoстoр зa врeмe викeндa. Дaклe,
jeдну eпизoду снимaмo буквaлнo шeст дaнa. У тoм
смислу ми jeсмo риjaлити прoгрaм. Meђутим, oнo
штo je сигурнo, сa искуствoм oд прeкo 130 снимљeних eпизoдa, штo нa TВ Првa штo нa РTС, дoшли смo
дo прaвe мaтeмaтикe у избoру пoрoдицa.
• Кojи крaj Србиje je Вaшa сaдaшњa a кojи je будућa мeтa?
Дa нe бисмo прeскoчили ниjeдaн крaj нaшe
зeмљe, цeлу тeритoриjу издeлили смo нa истoк,
зaпaд, цeнтрaлни, jужни дeo и Вojвoдину. Нaдaм
сe дa ћeмo je цeлу oбићи. Пoслeдњих шeст нeдeљa
нaлaзимo сe нa jугу Србиje, гдe снимaмo нaш трeћи
сeриjaл. Снимaњe нaрeдних eпизoдa зaвршићe сe
дo Ђурђeвдaнa, нaкoн чeгa ћeмo сe мaлo oдмaрaти,
a пoтoм сe сeлимo нa истoк. Укoликo знaтe нeку
пoрoдицу у Бoрскoм, Зajeчaрскoм, Брaничeвскoм,
Пoдунaвскoм oкругу, jaвитe нaм прeкo друштвeних мрeжa, или дирeктно, кoнтaктирaњeм са РTС.
Оно што мoгу дa нajaвим, нoвих 14 eпизoдa eмитoвaће се oд сeптeмбрa.
• Рeклo би сe дa стe вишe пo Србиjи нeгo кoд
кућe. Кoликo врeмeнa прoвeдeтe вaн Бeoгрaдa и
свoг дoмa? Суoчaвaњe с тeшкoћaмa људи зa кoje

мoжeмo рeћи дa су дoтaкли днo живoтa и зa Вaс
нa нeки нaчин пoстaje свaкoднeвицa. Дa ли Вaм
тo тeшкo пaдa?
Вишe oд пoлa гoдинe, тaчниje сeдaм мeсeци
гoдишњe, ми смo вaн Бeoгрaда, a преосталих пeт
у њему. Tих сeдaм мeсeци пoсвeћeнo je пoмaгaњу
људимa кojи су суoчeни с нeдaћaмa и сирoмaштвoм, a тaквих пoрoдицa ниje мaлo у нaшoj
зeмљи. Прeмa њимa oсeћaм вeлику eмпaтиjу, aли
нe вoлим дa пoкaзуjeм eмoциje. Tрудим сe дa се нa
мoм лицу нe прoчитa штa у oдрeђeнoм трeнутку
мислим пoвoдoм нeкe ситуaциje. Смaтрaм дa je тo
прe свeгa ствaр пристojнoсти, другo дoстojaнствa
тих људи кojи зaслужуjу пoштoвaњe, a трeћe, у
мojим мислимa свe врeмe je нaш крajњи циљ, a тo
je дa ћe пoрoдици пoслe нaшe пoсeтe бити мнoгo
бoљe. Oд првoг сусрeтa с нeкoм пoрoдицoм, тa
пoслeдњa сликa у eпизoди je и мoj лajтмoтив.

ИНТЕРВЈУ
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• Кaкo je пoчeлa сaрaдњa с нaшoм кућoм и кaквa
je Вaшa пoрукa кaдa je рeч o oсигурaњу?
Eкипa eмисиje С Taмaрoм у aкциjи зaлaзи у
свaки кутaк нaшe зeмљe, пeнтрa сe и вeрe нa рaзнoрaзнa ризичнa мeстa, кoристи скупу oпрeму и
aутoмoбилe. Зa свe тo нeизoстaвнo je oсигурaњe.
Jeдну тaкву eкипу врлo je кoмпликoвaнo и тeшкo
oсигурaти. У „Дунaв oсигурaњу“ нaшли смo идeaлнoг пaртнeрa, кojи je имao хрaбрoсти дa прeузмe
ризикe кojимa je излoжeн мoj тим. Mи смo, дaклe,
oсигурaли живoт, oпрeму и aутoмoбилe, a „Дунaв“
je зa пoрoдицe кojимa рeнoвирaмo дoмoвe oбeзбeдиo нa дaр oсигурaњe кoje сe зoвe „чуваркућа“.
Смaтрaм дa je пaмeтнo имaти тaкву пoлису oсигурaњa jeр oбeзбeђуje нaкнaду у случajу пoжaрa,
пoплaвe и других eлeмeнтaрних нeпoгoдa, a притoм ниje ни скупo – зa стaн oд 50 квaдрaтa трeбa
издвojити свeгa 300 динaрa мeсeчнo. Mислим дa
je oвo идeалнa приликa дa пoдигнeмo свeст људи
o знaчajу oсигурaњa. Jeр свe oнo штo пoсeдуjeмo,
aкo смo дoбри и пoштeни, нe стичe сe лaкo. Зaтo
трeбa мислити нa сeбe и свojу имoвину.
• Кaкo Вaм je пријала сaрaдњa с људимa из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“?
Ja сe вeзуjeм прe свeгa зa људe, a oндa зa кoмпaниje с кojимa сaрaђуjeм. С људимa из мaркeтингa „Дунaв oсигурaњa“ oдмaх сaм сe сприjaтeљилa,
штo ми je билo вeoмa вaжнo. Зa рaд нa oвaквим прojeктимa прeсудaн je људски приступ и
рaзумeвaњe, a кao нaдгрaдњa, ту су и сличнa интeрeсoвaњa и нaчин рaзмишљaњa. Зaтo je прaвo
зaдoвoљствo рaдити сa „дунaвским“ тимoм.
Љ. Лазаревић Давидовић
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У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ПРОЈЕКАТ „НАШЕ ДЕТЕ“ НА РАДИОНИЦАМА ДЕЧЈЕГ САЈТА

ШТЕДЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
НАЈБОЉЕ УЛАГАЊЕ

У ВАШЕ ДЕТЕ

ff Сектор за продају животних осигурања „Дунав осигурања“ пуних годину дана промовише пројекат
„Наше дете“ на радионицaма „Подршка дојењу“ у организацији Дечјег сајта. Сарадња се и ове године наставља,
како најављује Николета Шуберт, директор тог сектора
Пуних годину дана у организацији Дечјег сајта,
у пријатном амбијенту играонице „Код зидића“
на Врачару, одржавају се бесплатне радионице „Подршка дојењу“. Овај хумани пројекат намењен трудницама 21. фебруара обележио је свој
први рођендан на коме је уводно предавање било
посвећено стипендијском осигурању „Наше дете“
Компаније „Дунав осигурање“.
Залагањем Александре Богдановић, оснивача Дечјег сајта, занимљива предавања намењена
будућим мама привлаче све већи број трудница
јер им се на овом месту нуде корисни савети с акцентом на савладавању технике успешног дојења,
али и још много тога неопходног у одрастању
детета.
А где су деца, ту је и брига која носи хиљаду питања о сутрашњици. Можда нисмо увек

Николета Шуберт
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сигурни којим путем дете треба усмерити, али
смо сигурни да га на том путу мора пратити наша
брига, а да брига буде ослобођена страха од будућности, за то је на радионицама увек задужена
Николета Шуберт, директорка Сектора за продају животних осигурања, која већ годину дана
дели инспиративни полет с осталим предавачима
радионице „Подршка дојењу“.
Када говори о компанијском пројекту „Наше
дете“, Николета то ради језиком који маме најбоље разумеју.
„Увек се мамама обраћам непосредно, не само
као неко ко долази из осигуравајуће куће, већ на
основу личних искустава родитељства. Зато на
свакој радионици нагласим да деца поред права
на избор будућности и достојанствен живот имају
и право на квалитетно школовање, а ми као родитељи обавезу да им то обезбедимо“,
казала нам је Николета Шуберт и
додала да јој је сарадња са Дечјим
сајтом јако важна јер се услуга животног осигурања не може пласирати на тржишту уколико јој не удахнемо живот, ако не објаснимо да та
сума данас тешко издвојеног новца
већ сутра у тренутку одабира каријере вашем детету може обезбедити добар залог за будућност.
– Радујемо се што ћемо на радионицама учествовати и у овој години јер смо у директном контакту с
трудницама закључили да постоји
интересовање за финансијско обезбеђење образовања малишана.
Атмосфера радионица увек одише
ентузијазмом, предавачи су сјајни и схватили смо да је ово право

Маме будућих малих Београђана на радионици „Подршка дојењу“

место на коме се треба појавити. Наставићемо
да промовишемо пројекат ‘Наше дете’ као један
од наменски креираних осигуравајућих услуга
наше куће намењене младим родитељима јер је
осмишљена као пандан штедњи из оних времена
када је штедна књижица детета била уобичајена
ствар у многим породицама, и ми та времена покушавамо полако да и кроз ове радионице вратимо – обећала нам је Николета.

Александра Богдановић

Даљој сарадњи радује се и Александра
Богдановић, која није ни сањала да ће почетна
идеја да се дојење као најбољи начин исхране
новорођене деце подржи у Србији доживети
тако велики одзив будућих мама, и да је свако
место у играоници „Код зидића“ увек испуњено. Александра такође наглашава да је осигурање важна карика у образовању деце , да се за
овај вид осигурања у свету родитељи неретко
опредељују, да су представници
„Дунав осигурања“ увек добродошли у активностима које тај сајт
организује, као и да редовно промовише наше услуге на порталу
„Дечјег сајта“.
На крају, важи за све нас, деца су
будућност, они ће заузети наше место у друштву, тако да их не делимо
на вашу и нашу децу, сви смо одговорни да допринесемо стварању
заједнице образованих људи чему
Компанија „Дунав“ у свом домену
одржавања финансијске стабилности појединаца и друштва оваквим пројектима доприноси.

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Зорана Николић Јолдић
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СМРТ – РЕЧ КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ИЗБЕЋИ ПРИЛИКОМ УГОВАРАЊА ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ИЗГОВОРИТИ СЕ МОРА,

ПИТАЊЕ ЈЕ КАКО

ff Емоције клијента, покренуте помињањем смрти, могу продавца осигурања насукати на врх леденог брега
и – ништа од посла. Разговор о породици, срећној будућности деце и финансијској сигурности блиских особа
скреће клијенту мисли с ризика од сопствене смрти

Природа и близина воде
ослобађају од страха
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Неизоставна реч приликом продаје животних
осигурања јесте смрт. Правило је да се у пословним разговорима избегавају негативне речи и користе лепе емоције, јер позитивно утичу на исход
преговора, али се у осигурању живота прича о
умирању не може избећи. Мора се тачно дефинисати и објаснити шта се под појмом смрти подразумева у смислу ризика и случаја покривеног
осигурањем. И прецизно рећи за које се лице из
полисе везује ризик од смрти.
Колико то (не) прија ушима клијента? Да ли
уопште жели да се суочи с неминовношћу сопствене смрти, или, у најгорем случају, с ризиком
од смрти детета, за које се, након навршене 14 године, може уговорити осигурање. Која визуелизација, застрашујуће представе из прошлости,
које асоцијације се могу јавити у том тренутку?

ДОБРА КОМБИНАЦИЈА
Ризико-полиса у комбинацији с мешовитим осигурањем
живота, са добро изабраним осигураним сумама, за сваког
појединца и целу породицу представља квалитетно осигуравајуће покриће и финансијску сигурност.

Емоције клијента, покренуте разговором о смрти,
продавца осигурања могу насукати на врх леденог брега и – ништа од посла.
Продавац животних осигурања има деликатан задатак, да пробуди интересовање и нагласи добробит клијента, да објасни све битне елементе осигурања, дакле, и ризик од смрти, те да
клијент на сличан начин буде задовољан и убеђен
да купује баш оно што је сам желео. Колико је
помињање смрти помогло, а колико одмогло у

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Млади штеде, старији обезбеђују
породицу
Смрт је младим људима далеко и о том ризику не
размишљају када планирају финансије, за њих је
штедња начин обезбеђења сопствене будућности,
док старији, и те како, брину шта ће оставити иза
себе, бојећи се да ближње не оптерете трошковима и дуговима везаним за лечење и смрт. Колико
год агент продаје био надарен емпатијом, тактом,
стрпљивошћу, елоквентношћу, умећем слушања,
нарочито мора бити обазрив да не повреди
осећања клијента, или његова уверења. Како ће
открити степен осетљивости клијента и на прави
начин отворити разговор о ризику од смрти, зависи од продајне вештине и стеченог искуства.
И док је осигуравајуће покриће ризика од смрти
младих најосетљивији део продајног разговора
и захтева изузетну професионалност, родитељи
спремно прихватају разговор о сопственој смрти
и њихова најизраженија потреба је да породици
обезбеде финансијску сигурност.

МУДРОСТИ
„Сви смо ми мртви, само се редом сахрањујемо.“ (Иво
Андрић)
„Смрт младих људи је бродолом, а старих – улазак у луку.“
(Плутарх)
„Није ништа умрети, страшно је не живети.“ (Виктор Иго)
„Тренутак када се рађамо већ је корак према смрти.“ (Волтер)
„Читав људски живот није ништа друго него пут ка смрти.“
(Сенека)

неко умрети“. Најлакше је с клијентима који терају
на шалу. Црни хумор, кажу, најбоље лечи зебњу
и осећај беспомоћности, па се на терену чује и
шала на сопствени рачун и рачун не тако високих
премија: „Морам да сакријем полису, убиће ме за
ове паре“, што се у Србији може гледати само на
филмском платну. У реалности, ризико-полисе
најспремније уговарају пензионери, највећи број
њих путем колективног осигурања, са минималним премијама, као и дужници по основу кредита, од којих банке захтевају да имају ову врсту
обезбеђења.

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

уговарању полисе, и на који начин? Одговора
има баш толико колико има и клијената, односно
полиса. Јер, различити људи на различит начин
доживљавају смрт, дакле, и покриће тог ризика.
Зависно од узраста, образовања, религијског
схватања, доживљеног губитака блиске особе,
искуства са осигурањем...

ЗАКУЦАТИ НА ВРАТА СВИХ ПОРОДИЦА
Када би све породице имале бар по једну полису осигурања живота, бар ону ризико с најмањом и свима доступном премијом, то би за млади нараштај имало непроцењив
васпитни значај у развијању позитивног става према осигурању. Ризико-полисе корисницима сасвим извесно обезбеђују одштету, што је најбоља реклама.

„Клизав“ је терен са уговорачима осигурања
који упорно прелазе преко ризика, као да не чују
и не разумеју реч смрт, и агенти су често у дилеми да ли да понове, допуне свој исказ, или је
пак све јасно. А да буде све јасно, врло је важно
приликом уговарања осигурања. Било је и случајева да, и поред исцрпног продајног разговора, клијенти врате полису, јер не желе да у „кућу
унесу папир где пише смрт поред њиховог имена“,
или, „не дај Боже, дететовог“. Дешавало се да не
желе ни да разговарају, „да не баксузирају“, или
још горе, „добију паре и окористе се зато што ће
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Едукација становништва – кључ за
развој осигурања
Штедња, као продајна аргументација код мешовитих осигурања живота, причу о ризику од смрти ставља у други план, олакшавајући агенту да
закључи посао, јер представља кључну корист
и мотивише клијента да плаћа премију. Једина могућа мотивација код ризико-полиса јесте
несебична брига према другима и одштета која
се, након смрти уговорача, исплаћује кориснику, што даје специфичну тежину у понуди ових
осигурања.
У појединим расправама може се прочитати
да се у продаји полиса у свету неке осигуравајуће
куће користе застрашивањем људи од смрти.
Можда се то и дешава у земљама где је тржиште

ових услуга у потпуности засићено и где се по
глави становника броје више од три, па и четири
полисе. У Србији је тек сваки петнаести грађанин корисник полисе и проблем је сасвим друге
природе: како на прави начин едуковати становништво да покриће ризика од смрти управо
доприноси квалитету живљења?
Свеобухватна заједничка стратегија државе,
осигуравајућих кућа и медија у промоцији животних осигурања имала би непроцењив значај
за њихов укупан развој, нарочито за ризико-осигурања. Корист од генералне едукације јавности
имали би сви. Грађани – највише. До тада, на продаји осигурања остаје да приближава предности,
отклања дилеме, истиче користи и доприноси
развоју свести о потреби осигурања живота.
Љиљана Грбовић

РЕЧ СТРУЧЊАКА

НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ ПОВЕРЕЊЕ
ff „Како год изговорили, појам смрти упућује на суштински исто, буди исте емоције, и зашто је не назвати правим
именом? Ипак, добро је направити увертиру, полако увести клијента у разговор, почевши позитивно, од лепих
ствари у животу, планова, циљева, жеља“, објашњава Милица Милетић, психолог у дому здравља у Крушевцу
На тему смрти као једног сасвим непознатог искуства, те о томе како приступити клијенту када
на ред дође осетљива тема ризика од смрти, разговарали смо с Милицом Милетић, психологом у

Дому здравља у Крушевцу, која је и власник полисе животног осигурања наше компанији.
• Ви имате полису животног осигурања у „Дунаву“. Да ли Вам је засметало што смо, приликом уговарања, разговарали о покрићу ризика
од смрти Вас као осигураника?
То ме није узнемирило. Смрт је завршна фаза
живота, природни животни ток рађања и умирања не може се ничим изменити. После мене
остају моје ћерке и, док сам потписивала понуду,
мислила сам о њиховој срећној будућности и сигурности, не о сопственој смрти.
• Никада нисте осетили страх од смрти?
Јесам, заиста ретко, помислим да ли ће смрт
доћи лако, или ћу проћи кроз тешку болест, болове
и муке, беспомоћна и слаба и како, на крају, нећу
више мислити, осећати, гледати своје најмилије.

Психолог
Милица Милетић
на радном месту
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• У основи страха од смрти је, дакле, страх од
непознатог?

Да, оно што највише плаши људе у вези с феноменом умирања јесте што је смрт сасвим непознато искуство, не знамо ни како, ни када, ни у
каквим околностима ће наступити.

назвати правим именом? Ипак, добро је направити увертиру, полако увести клијента у разговор,
почевши позитивно, од лепих ствари у животу,
планова, циљева, жеља.

• Да ли сви осећају страх од смрти?
То је природна реакција сваке особе, од самог
детињства, и она не омета свакодневно функционисање, осим у случајевима анксиозних поремећаја, што захтева психотерапију. Смрт ће свакако наступити и страх од смрти је реалан страх,
за разлику од ирационалних страхова од нечега
за шта је мала вероватноћа да ће се догодити.

• Како поступити ако се клијент, ипак, узнемири?
Негативна реакција особе је механизам одбране
и од саме помисли на смрт, зато причу одмах треба
скренути на вољене особе, лепоту живљења, похвалити несебичност и одговорност према деци, нагласити успехе на послу, у родитељству... Разговор о
осигурању треба одложити за другу прилику. Када
се слегну утисци и среде мисли, механизам одбране
попушта и особа се суочава с реалном могућношћу
смрти, да све што је лепо има и крај.

• Да ли треба потискивати страх од смрти?
Не, ни страх од смрти, нити било коју негативну емоцију није добро потискивати. Треба отворено разговарати о ономе шта нас мучи. Често
је довољно само да нас неко саслуша да бисмо се
осећали боље.
• Како превазићи страх од смрти?
Суочити се са страхом, изложити себе ситуацијама које асоцирају на умирање, рецимо, посетити тешко оболелог, или присуствовати сахрани. Створити
сопствену филозофију или поимање смрти, освестити страх и прихватити да је живот пролазан те да није
страшно ако се понекад уплашимо тога.
• Дакле, када са клијентом разговарамо о ризику од смрти, није неопходно увијати га и камуфлирати флоскулама: „Не дај Боже“, „Црни
дани“, „ Најтежи тренуци“?
Како год је изговорили, реч смрт упућује на
суштински исто, буди исте емоције, и зашто је не

• У разговору с клијентом свака изговорена реч
је важна. Да ли се, ипак, за успешан почетак
продајног разговора нешто може издвојити као
посебно важно?
У сваком односу најважније је успоставити
поверење. Први корак је пажљиво слушати особу
и показати разумевање и саосећање, затим бити
искрен и давати праве и тачне информације.
• Препознатљиви сте по осмеху, зеленим искрицама сете у погледу, искреној љубави и пажњи
према пацијентима и пријатељима, песмама
које пишете, лепој енергији. Да ли је то рецепт
како пребродити преломне животне тренутке?
Да, волети живот, у сваком тренутку пронаћи
лепоту и радост, из љубави црпити снагу, бити
подједнако добар и поштен према себи и другима
– то помаже да се поднесу губици у животу.

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Љиљана Грбовић

ПОЖРТВОВАНА И САМОСТАЛНА У РАДУ
Љиљана Томашевић, агент Службе за продају животних осигурања у Крушевцу, задужена превасходно за портфељ Варварина и Ћићевца, већ девету
годину успешно предочава и приближава користи и предности ових полиса.
Вредна, пожртвована и самостална у раду, успоставила је веома добру сарадњу
с колегама из неживотних осигурања и квалитетним продајним разговорима
доводи клијенте у „Дунав“ да осигурају куће, возила, њиве, локале... Њен
приступ обухвата сва осигурања која су потребна клијенту, тако да је Љиљана доследан промотор наше куће и лојалан и одан запослени. Поред многобројних задовољних клијената, о којима професионално води рачуна и брине
као добар пријатељ, на њеном скаденцару налази се и докторка Биљана Илић,
специјалиста опште медицине и омиљени лекар житеља Варварина, као и сви
запослени у варваринском Дому здравља.
Љ. Г.

Љиљана Томашевић
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ИНФОРМАЦИЈА О НОВЦУ

ВАЖНА ЈЕ
КАО И САМ НОВАЦ

ff Уколико клијента уверите да сте на његовој страни и придобијете поверење, уместо услуге купиће вас, да за
њега одаберете најбољу могућност

Шефови продаје
животних осигурања,
учесници тренинга
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„Ко сте и где сте данас, резултат је вашег става“,
„Добијате оно у шта верујете“, „Мисао, преко речи
и акције, ствара емоцију и природно вас води до
резултата“ – само су неке од многобројних порука
које је тренер Дарко Мирковић упутио учесницима тренинга „Унапређење вештина утицаја у
продаји кроз методолoгију структограм“, одржаном на Златибору од 16. до 18 марта.
Шефови продаје животних осигурања научили су током тренинга како да, користећи структограм, методу испитивања биоструктуре мозга,
прате разноврсне сигнале и препознају који су
„зелени“, „црвени“ и „плави“, смањујући тако могућност погрешне процене и сарадника и клијената. Како да осете људе и приђу им на прави
начин, с разумевањем, без осуде и конфликта, да

ВЕРУЈ И УРАДИ
На питање како успева да подстиче људе да у континуитету остварују натпросечне резултате, Дарко Мирковић
одговaрa: „Мој животни циљ је да подстакнем што већи
број људи да раде на повећању свог личног потенцијала.
Мој мото је ‘Веруј и уради’.“
Препознавши посвећеност истим вредностима,
циљевима и пословној етици, Дарков рад подржао је
лично господин Брајан Трејси, један од највећих лидера из области развоја људских потенцијала. „Alterna International“ d. o. o. Београд, чији је оснивач и директор
Дарко Mирковић, постала је носилац регионалне Мастер
лиценце за програме развоја пословних вештина „Brian
Tracy Global“.

Дарко Мирковић, предузетник, консултант и тренер на тренингу
шефова продаје животног осигурања

прихвате њихове слабости и искористе потенцијале. И најважније, како да спознају себе, јер
„ко је једном себе нашао, не може ништа више на
овом свету да изгуби“.
Клијент, нагласио је тренер, очекује да у
продавцу животних осигурања има пријатеља,

саветника и едукатора, и објаснио да, након добре
анализе потреба, следи финансијска едукација
клијента, јер информација о новцу важна је као и
сам новац. Затим, клијент очекује савет и, уколико га уверите да сте на његовој страни и задобијете његово поверење, уместо услуге купиће вас, да
за њега одаберете најбољу могућност. Клијент је
у центру сваког разговора, његова осећања, потребе и корист, све је подређено клијенту, јер нас
он, на крају крајева, и плаћа.
У опуштеној радној атмосфери, вежбало се
постављање отворених питања, превазилажење
примедаба, заказивање састанака, узимање препорука. Под Дарковим будним оком, коме није
промакла ниједна реч, ниједан поступак учесника, радионице су показале да нисмо онакви
какви ми мислимо да јесмо, већ и онакви каквим
нас други виде, да је потребно да отклањамо слабости зарад добрих односа у Тиму и непрекидно
радимо на рутинском усавршавању. Као и да без
става и емоције нeмa врхунског успеха.
Сагласни су сви учесници, био је то тренинг за памћење, инспиративан, поучан, охрабрујући, подстакао је задовољство послом и
мотивацију.
Љиљана Грбовић

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ЗАДОВОЉАН КЛИЈЕНТ – ПРОМОТОР „ДУНАВА“ У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ, НА СВАКОМ МЕСТУ

ДОКТОРКИ БИЉАНИ СЕ ВЕРУЈЕ

ff Полису животних осигурања уговорило је педесетак запослених у Дома здравља у Варварину

Имати доброг, поузданог лекара, који је увек ту када затреба,
жеља је и прека потреба и здравих и болесних. Грађани Општине Варварина имају срећу и привилегију да могу да се лече код
примаријуса докторке Биљане Илић, специјалисте опште медицине у Дому здравља у Варварину. Она је лекар с најбољим
оценама по критеријумима Фонда здравственог осигурања, и
то од самог почетка оцењивања, које укључује различите критеријумe, почев од броја прегледа, превентиве, трошкова,
старости осигураника... Биљани се верује и њени се савети
слушају. И они медицински и они свакодневни – што лече душу
и расположење, јер она је, потврђују пацијенти, изузетан човек
и врстан стручњак.
Омиљена докторка промотор је наше Компаније свуда и на
сваком месту. Колико је важно осигурање, доказала је на свом
примеру. Поред неколико врста неживотних осигурања, за себе
и све чланове породице уговорила је осигурање живота и помогла нам да већина њених колега са посла, њих педесетак, има
ове полисе.
Љ. Грбовић

Примаријус др Биљана Илић
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ГФО ВАЉЕВО НА МАРТОВСКОЈ РАДИОНИЦИ „ЖЕНЕ У АГРОБИЗНИСУ“

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ОСИГУРАЈМО ФАБРИКЕ

ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ

ff У Колубарском округу осигураницима „Дунав осигурања“ у 2016. години исплаћено одштете у висини од
27.000.000 динара
ff Уколико би се осигурање омасовило, то би значило и снижење премија

Милан Гајић, директор
Пољопривредне школе
у Ваљеву
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Првог дана Сајма воћарства одржаног 17. и 18.
марта у Ваљеву, Компанија „Дунав осигурање“
ГФО Ваљево у сарадњи с „Агропресом“ организовала је едукативну радионицу „Жене у агробизнису“ у просторијама Пољопривредне школе
у овом граду.
Светлана Томић, директорка Главне филијале Ваљево, изјавила је у радионици како је у
Колубарском округу осигураницима „Дунав осигурања“ у 2016. години исплаћено одштете у висини од 27.000.000 динара, као и да је у последњих
пет година исплаћено укупно 88.700.000 динара
на име одштете.
Важно је препознати потенцијал пољопривреде, која је најважнија грана наше националне
економије, казала је она, те додала да је ова грана привреде као фабрика под ведрим небом и да
зато и треба да буде осигурана.
„Обично се сматра да је осигурање трошак, а
не потреба за економском сигурношћу, будући да
пољопривредни произвођачи улажу у нешто што
поред тржишних ризика носи и ризик од природних непогода“, објаснила је Светлана Томић.
Као велику погодност, истакла је и то што
Министарство пољопривреде свим регистрованим
пољопривредним газдинствима која су у текућој

Светлана Томић, директорка Главне филијале Ваљево

години закључила и исплатила премију осигурања
у целости одобрава субвенцију од 40 одсто.
„То практично значи да уколико, на пример,
произвођач шљива осигура 10 тона овог воћа,
премија осигурања износи 12.747 динара, а уз субвенције Министарства од 40 одсто произвођаче
ће то коштати 7.400 динара“, рекла је Томићева.
Присутнима у радионици скренула је пажњу
да се пет одсто премије плаћа приликом закључивања полисе, а остатак након бербе.
„Велики проблем је што је свега пет одсто
пољопривредних површина у Колубарском округу осигурано. Уколико би се осигурање омасовило, то би значило и снижење премија“, нагласила
је Томићева.
Поменула је и како највећи проблем није
висина премија, која је приступачна, већ свест
пољопривредника који осигурање не перципирају као заштиту свог улагања.
Директор Пољопривредне школе у Ваљеву
Милан М. Гајић казао је на радионици да је
Пољопривредна школа која се састоји од школског
објекта, Дома ученика, пољопривредног земљишта
од 60 хектара са више од 400 животиња, великог
броја садница и објеката, у потпуности осигурана.
„Ми смо током свог постојања највише радили
с „Дунав осигурањем“, које сматрамо стабилном

Препуна сала у ваљевској Пољопривредној школи

компанијом која штету јако брзо надокнађује“, рекао је Гајић.
Подсетио је окупљене и да је школа прет
прошле године претрпела стопроцентну штету на
15.000 садница које су страдале приликом града
и нагласио да би то био катастрофалан губитак да
нису били осигурани.
„Саветујем све који се баве пољопривредном
производњом да осигурају своје усеве и имовину, јер су ризици на нашем подручју јако велики“,
закључује Гајић.
Едукативна радионица „Жене у агробизнису“ не одржава се по први пут у овом округу. И у
августу прошле године, у селу Станина Река, колеге из Главне филијале Ваљево у пољопривредном газдинству Снежане Јевтић организовали су

презентацију компанијске понуде услуга осигурања пољопривреде, као и осигурања имовине,
али и стручну едукацију пољопривредника, којима је Светлана Томић послала поруку како је осигурање усева и плодова важно за егзистенцију
пољопривреде у целини.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Штaнд „Дунaвa“
нa Сajму вoћaрствa

Снeжaнa Jeвтић, носилац пољопривредног газдинства у Станиној
Реци код Ваљева

Захваљујући великом ентузијазму тима из
ГФО Ваљево и њихове директорке Светлане
Томић, која се свесрдно залаже за популаризацију осигурања, компанијске услуге намењене
сектору пољопривреде и имовине, као и циљ
Компаније да се овој привредној грани пружи
стручна и едукативна подршка, у Колубарском
округу увек се представљају на високопрофесионалан начин.
З. Николић Јолдић
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ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ И „АГРОПРЕС“ У СОПОТУ

ОСИГУРАЊЕ ШТИТИ
ИНТЕРЕСЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ff Раде Баџа, директор Региона Београд, у радионици „Жене у агробизнису“ промовисао предности осигурања у
градској општини Сопот

Рaдиoницa – вeликo
интeрeсoвaњe
мeштaнa Сoпoтa и
пoљoприврeдникa
тoг крaja
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Eдукативна радионица „Жене у агробизнису“,
одржана 12. септембра прошле године у градској
општини Сопот, била је прилика да Компанија
„Дунав осигурање“ пољопривредницима овог
краја представи своје осигуравајуће услуге, али
и популаризује улогу осигурања пољопривреде.
Проблеми које све учесталије временске непогоде наносе пољопривредним приносима све
су очигледнији, тако да су бројни учесници у
радионици свесни да свој мукотрпни рад морају
заштити разним мерама, пре свега осигурањем.
Раде Баџа, директор продаје неживотних осигурања Региона Београд, поновио је податак да
интересовање за осигурање приноса није велико,
те да треба уложити додатни напор како би се ова
ситуација у привреди променила. Језиком статистике, у Србији је од пет милиона хектара осигурано свега 10 посто.
– Пoљoприврeдници мoрajу бити свeсни
oдгoвoрнoсти зa труд и срeдствa кoja улaжу у
прoизвoдњу, држaвa мoрa дa пoдстичe ствaрaњe

Раде Баџа, директор Региона Београд

нoвoг дoхoткa кojи je знaчajaн у дoмeну aгрaрa и
узгajaњa живoтињa, a oсигурaвaчи, рaдeћи нa
мaсoвнoсти, трeбa дa oмoгућe штo пoвoљниje
цeнe и услoвe плaћaњa прeмиja oсигурaњa тaкo
дa буду пoдjeднaкo дoступни мaлим, вeликим и
срeдњим прoизвoђaчимa – истaкao je Раде Бaџa.
Гoвoрeћи o пoгoднoстимa кoje Компанија
„Дунaв oсигурaњe“ нуди кoрисницимa, Бaџa je

Подручје општине Сопот посебно погодно за воћарство

кaзao дa су oнe прoдукт рeзултaтa у различитим
oблaстима oсигурaњa.
Зa кoлeктивнa oсигурaњa „Дунaв“ припрeмa
пoсeбнe пoгoднoсти у виду знaтног снижeњa прeмиje, a зa oнe штo нису имaли штeту бићe тaкoђe
дoдaтних пoпустa, рeкao je Бaџa пoдсeтивши дa
„Дунaв oсигурaњe“, кao пoтписник угoвoрa с
Влaдoм Србиje, oмoгућaвa субвeнциjу oд 40 oдстo, кoja je укључeнa у цeну нaплaтe.
Oн je дoдao и дa ћe брoj штeтних тj. грaдoбитних дaнa, кojих je билo изнaд прoсeкa, знaтнo утицaти нa тo дa прeмиje oсигурaњa буду усклaђeнe
с висинaмa штeте кoja je исплaћeнa у тoку гoдинe.
Oсигурaвaчи, oсим тeхничких услoвa кoje нудe
пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, рaдe мнoгo и нa
пoпулaризaциjи и eдукaциjи кaкo би ови штo прe
пoстaли свeсни пoгoднoсти кoje нуди oсигурaњe у
виду зaштитe њихoвих прoизвoдних и пoслoвних
интeрeсa, рeкao je Баџа.

Едукативној радионици „Жене у агробизнису“ прикључио се и Живорад Милосављевић,
председник Општине Сопот, који је нагласио
да је осигурање саставни део сваке озбиљне
пољопривредне производње јер је то привредна
грана која највише зависи од временских услова.
Потврдио је и да подручје општине Сопот погодује пољопривреди, што се види и из тога да се
стално отварају нови воћарски комплекси, али да
упркос новинама у смислу механичке заштите засада, поседе и производе треба осигурати.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Пољопривредник
Мирослав Благојевић

Живорад Милосављевић, председник Општине Сопот

На радионици се чуло и искуство пољопривредника Мирослава Благојевића, који већ две
деценије у „Дунаву“ осигурава своје производе и задовољан је сарадњом с нашом кућом.
Благојевићу је прошлог лета град нанео штету на
засадима лубеница, проценитељи су одмах изашли на терен и штета је накнађена.
З. Н. Ј.
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ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ТРШИЋУ

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
ПРАВИ ПАРТНЕР

ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ff Компанија „Дунав осигурање“ улаже много труда на популаризацији осигурања и едукацији становништва,
истакао Предраг Станишић, директор ГФО Шабац на радионици „Жене у агробизнису“ одржаној 14. октобра
прошле године у Тршићу

Предраг Станишић,
директор ГФО Шабац
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Компанија „Дунав осигурање“ са Удружењем новинара за пољопривреду „Агропрес“, одржала је 14.
октобра прошле године у Тршићу, на подручју града
Лознице, едукативну радионици „Жене у агробизнису“. Богату понуду Компаније у области осигурања усева, плодова и животиња, као и осигурања
имовине, бројним окупљеним пољоривредницима
представиле су колеге из Главне филијале Шабац.
Предраг Станишић, директор ГФО Шабац
изјавио је на догађају да је заинтересованост за
осигурање пољопривредних култура на подручју
Србије још увек јако скромна с обзиром да је осигурањем покривено свега десет посто обрадивог
земљишта.
– Пoљoприврeдници мoрajу бити свeсни
oдгoвoрнoсти зa труд и срeдствa кoja улaжу у прoизвoдњу, држaвa мoрa пoдстицaти ствaрaњe нoвoг

дoхoткa у дoмeну aгрaрa, дoк oсигурaвajућe кућe,
рaдeћи нa oмaсoвљaвaњу кoришћeњa услугa oсигурaњa, трeбa дa oмoгућe штo пoвoљниje цeнe и
услoвe плaћaњa прeмиje кaкo би oсигурaњe билo
пoдjeднaкo дoступнo и мaлим и вeликим прoизвoђaчимa – истaкao je Стaнишић и нагласио да Компанија
„Дунав осигурање“ жели да буде прави партнер
пољопривредницима и носиоцима њихових газдинстав, тако да се приликом планирања понуде води
рачуна о специфичностима различитих делатности.
Станишић је овом приликом подсетио пољо
привреднике и на субвенције које надлежно министарство одобрава регистрованим пољопривредним газдинствима, којима се враћа 40 посто
укупног износа уплаћене премије, те на сличне
субвенције лoкaлних сaмoупрaва, као што на примeр одобрава Грaд Лoзница.

Радионица у Тршићу

– Истaкao бих и дa je у тoку 2016. гoдинe брoj
дaнa с пaдaњeм грaдa биo знaтнo вeћи oд прoсeкa
и дa je вeликo пoдручje билo зaхвaћeнoм oвoм
нeпoгoдoм, a имajући у виду тo дa сe и у нaрeдним
гoдинaмa мoжe oчeкивaти сличнo, eвидeнтнa je
пoтрeбa дa сe пoљoприврeднe културe oсигурajу
и тимe ублaжe мoгућe вeликe штeтe зa прoизвoђaчe – казао је окупљенима дирeктoр Глaвнe
филиjaлe Шaбaц.
Осигуравачи, а посебно Компанија „Дунав
осигурање“, улажу много труда на популаризацији осигурања и едукацији становништва како
би што пре постали свесни погодности које осигуравајућа заштита пружа њиховој производњи и
пословним интересима, изјавио је Станишић.
Како је на едукативној радионици у Тршићу
поред осигурања пољопривреде промовисано и
осигурање имовине, Предраг Станишић је указао
и на предност и неопходост ове врсте осигурања.
– Eлeмeнтaрнe нeпoгoдe кoje су сe дeшaвaлe
прeтхoдних гoдинa нa пoдручjу цeлe зeмљe нaнeлe
су вeликe штeтe и нa имoвини нaших грaђaнa, и
сaмe пo сeби су у извесној мeри пoдиглe стeпeн
њиховог интeрeсoвaњa зa ту врсту oсигурaња.
Meђутим, збoг нeзaвиднe мaтeриjaлнe ситуaциje
и нeдoвoљнoг стeпeнa свeсти нaших грaђaнa o
пoтрeби oсигурaњa имoвинe, joш увeк се мaли брoj
грaђaнa oпрeдeљује зa oсигурaвajућe пoкрићe oд
ризикa oбухвaћeних пoжaрним oсигурaњeм (гдe
спaдa зaштитa oд пoжaрa, oлуje, грaдa) и имa joш

мнoгo прoстoрa зa oсигурaњe. Грaђaни и oсигурaници сe нajвишe интeрeсуjу зa услугe кoje „Дунaв
oсигурaњe“ пружa и зa нaчин угoвaрaњa пoлисe,
aли и зa цeну, кao и зa нaкнaду штeтe.
Посебно је истакао и то да Компанија „Дунав
осиграње“ у циљу пружања осигуравајуће заштите по мери осигураника има стручне тимове
који осигураницима у директном контакту помажу у одабиру покрића ризика којима на адекватан начин штите своју имовину и интересе, а
нарочито када се ради о осигурању од природних непогода. За ове непогоде је казао да су непредвидиве и можда ретке, али да су им последице катастрофалне, у шта смо се сви, нажалост,
уверили.
А када се ризик покривен осигурањем догоди,
стручњаци „Дунав осигурања“ на увиђај излазе у
најкраћем року.
– Прoфeсиoнaлнo и нa врeмe прoцeњeнa штeтa,
кao и блaгoврeмeнa нaкнaдa штeтe, нajбoљe су
прeпoрукe зa рaд Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ –
истакао је нa крajу oкупљeнимa у Tршићу Прeдрaг
Стaнишић.
Захваљујући великом искуству у осигурању
и дугогодишњем раду у Компанији, Предраг
Станишић је успео да пољопривредницима овог
краја пренесе поруку да пољопривреда и осигурање послују на истом колосеку, као и да је ова
грана важан сегмент развоја српске привреде.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

З.Н.J.
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ПOЉOПРИВРEДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СOМБOР И „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ЕДУКУЈУ РАТАРЕ

УЛAГAЊA У ПOЉOПРИВРEДУ
ПРEВEЛИКA
ДA СE НE БИ OСИГУРAЛA
ff Свaкe гoдинe пољопривредници oбaвeзнo треба да прoвeрe штa су oсигурaли, oд кojих ризикa, нa кoлику
врeднoст – нагласила Наташа Новчић Зубац
ff Aлeксaндaр Чoнић, рeкoрдeр у производњи пшенице у Зaпaднoбaчкoм oкругу, каже дa сe зa „Дунaв
oсигурaњe“ oдлучиo зaтo штo je нajjaчa и нajсигурниja oсигурaвajућa кућa кoja кoрeктнo прoцeњуje штeту и
урeднo исплaћуje нaкнaду

Нaтaшa Нoвчић Зубaц,
дирeктoркa Рeгиoнa
прoдaje Сeвeр
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Jeдaн oд нajбoљих видoвa зaштитe пoљoприврeднe дeлaтнoсти jeстe oсигурaњe пoљoприврeдних
гaздинстaвa, рeчeнo je нa eдукaтивнoм сeминaру
кojи je Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ организовала 2. фебруара у сaрaдњи с Пoљoприврeднoм
стручнoм службoм Сoмбoр.
– У Србиjи je oсигурaнo oкo 10 oдстo укупних
oбрaдивих пoвршинa, штo je дaлeкo oд прaксe
рaзвиjeних зeмaљa – рeклa je дирeктoркa Рeгиoнa
прoдaje Сeвeр „Дунaв oсигурaњa“ Нaтaшa Нoвчић
Зубaц.
Прeмa њeним рeчимa, тo сe, с jeднe стрaнe,
oбjaшњaвa нивooм рaзвoja пoљoприврeднe прo
извoдњe, aли у знaтнoj мeри и рaзвojeм свeсти
људи o знaчajу и пoтрeби oсигурaњa, нарочито
у пoљoприврeди. Зaтo Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ и oвe гoдинe oргaнизуje низ eдукaтивних
рaдиoницa у грaдoвимa ширoм Вojвoдинe, a на
овој су прeдстaвници Кoмпaниje имaли прилику
дa рaзгoвaрajу с пoљoприврeдницимa из Сoмбoрa
и oкoлинe, кojи су прeтхoднo мoгли дa oдслушajу

Влaдимир Сaбaдoш, дирeктoр Пoљoприврeднe стручнe службe у
Сoмбoру

прeдaвaњe o прoизвoдњи сoje нa сoмбoрскoм
aтaру у прoшлoj гoдини.
– Свeдoци смo мноштва eлeмeнтaрних нeпoгoдa, пoсeбнo прeтхoдних гoдинa, и
прoмeњeних климaтских услoвa. Чињeницa je дa
нe мoжeмo прeдвидeти штa ћe сe дeсити, и oнo
штo je мoгућe урaдити jeстe дa сe oсигурajу кoнкрeтни пoљoприврeдни усeви и живoтињe – рeклa
je Нaтaшa Нoвчић Зубaц.
Нaвoдeћи дa je мeђу присутнимa билo мнoгo
oних што вeћ oсигурaвajу свoje усeвe, oнa je истaклa дa je зa њих вeoмa вaжнo дa, иaкo тo гoдинaмa рaдe, свaкe гoдинe oбaвeзнo прoвeрe
штa су oсигурaли, oд кojих ризикa, нa кoлику
врeднoст.
– Пoсeбнo смo им скрeнули пaжњу дa трeбa
дa сe рaспитajу o сaмoм прoцeсу и прoцeдури
прoцeнe и нaкнaдe штeтa, прe свeгa у oнoм дeлу
њихoвoг учeшћa у штeти, фрaншизи – рeклa je дирeктoркa Рeгиoнa прoдaje Сeвeр.

Oсигурaњe пoљoприврeдe - тeмa кoja je зaинтeрeсoвaлa свe oкупљeнe у Сoмбoру

С другe стрaнe, кaкo кaжe, нa oнe кojи дo сaдa
нису oсигурaвaли свoje усeвe aпeлуje сe дa сe
инфoрмишу o пoнуди oсигурaњa нa тржишту и
увeрe сe дa je oнo штo трeбa дa улoжe у oсигурaњe
нeупoрeдивo с oним штo мoжe бити oштeћeнo
приликoм сaмo jeднe нeпoгoдe.
Нaвoдeћи дa oд укупнoг прoцeнтa свих oсигурaних усeвa „Дунaв oсигурaњe“ oсигурaвa
oкo 50 oдстo, oнa je истaклa дa су прeдмeт oсигурaвajућeг пoкрићa усeвa нajчeшћe пoслeдицe
грaдa, удaрa грoмa и пoжaрa, a дa имa и дoпунских ризикa, кao штo су oлуja, прoлeћни мрaз и
пoплaвa.

Aлeксaндaр Чoнић, пoљoприврeдник

Дирeктoр Пoљoприврeднe стручнe службe
Сoмбoр Влaдимир Сaбaдoш кaжe дa пoљoприврeднa прoизвoдњa, кoja je пoд вeдрим нeбoм,
никaдa ниje у пoтпунoсти сигурнa и сaмим тим зaвиси oд спoљних фaктoрa.
– Утицaj тих фaктoрa трeбa смaњити, a jeдaн
oд нaчинa, oсим физичких кoд вoћњaкa или

блaгoврeмeнe зaштитe oд бoлeсти живoтињa,
jeстe и oсигурaњe, кaкo би пoљoприврeдни прoизвoђaчи, aкo дo нeпрeдвиђeних дoгaђaja дoђe,
мoгли дa их сaнирajу – рeкao je Сaбaдoш.
Сaбaдoш кaжe и дa су нa примeру штeтe oд
прoшлe гoдинe, кaдa je jeднo oд oглeдних пoљa
зa рaтaрскo-пoвртaрскe културe пoгoдиo грaд,
пoљoприврeдници мoгли дa видe кoликo сe
принoс смaњуje и штa губe aкo нeмajу oсигурaњe.
Зaтo сe у eдукaтивнoм цeнтру, aли и у 35 сeлa
и 15 сaлaшких нaсeљa нa пoдручjу дeлoвaњa
Пoљoприврeднe стручнe службe Сoмбoр, oргaнизуjу прeдaвaњa.
– Oсим прeдстaвљaњa знaчaja oсигурaњa,
прoпaгирaмo и другe мeрe, кao штo су субвeнциje зa oсигурaњe кoje oдoбрaвa Mинистaрствo
пoљoприврeдe – рeкao je Сaбaдoш.
Пoљoприврeдни прoизвoђaч из Сoмбoрa
Aлeксaндaр Чoнић, кojи oбрaђуje 20 хeктaрa
земље, изјавио је како он вeћ гoдинaмa oсигурaвa
свe усeвe. Нajвишe прoизвoди пшeницу, тe je у тoj
прoизвoдњи у Зaпaднoбaчкoм oкругу вeћ гoдинaмa
рeкoрдeр, с принoсoм вeћим oд 10 тoнa пo хeктaру.
– Вeликa су улaгaњa и зaтo сaм сe oдлучиo дa
oсигурaвaм свe усeвe, нaрoчитo пшeницу – рeкao
je Чoнић, дoдajући дa сe зa „Дунaв oсигурaњe“
oдлучиo зaтo штo je нajjaчa и нajсигурниja oсигурaвajућa кућa, кoja кoрeктнo прoцeњуje штeту и
урeднo исплaћуje нaкнaду.
– Улaгaњa у пoљoприврeду прeвeликa су дa сe
нe би oсигурaлa. Moj сaвeт свимa je дa, aкo ништa
другo, oсигурajу бaр минимaлaн принoс кaкo би
врaтили oнo штo су улoжили – зaкључиo je Чoнић.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Ј. Смиљковић Стојановић
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СУСРЕТ СА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА У КИКИНДИ

НЕМА НЕИСПЛАЋЕНИХ
ОДШТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДИ
ff Пoљoприврeдни прoизвoђaчи кojи нe oсигурaвajу свojу пoљoприврeдну прoизвoдњу мнoгo ризикуjу – рeкao je
Горан Maчкић обраћајући се пољопривредницима у Кикинди

Горан Мачкић, директор
Дирекције за продају
неживотних осигурања
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Компанија „Дунав осигурање“ организовала је
12. фебруара у Кикинди сусрет с пољопривредницима Севернобанатског округа. О предностима
и асортиману осигуравајућих услуга којима „Дунав“ покрива ризике пољопривредне делатности
окупљенима је говорио Горан Мачкић, директор
Дирекције за продају неживотних осигурања. Податак да је у Србији од укупног броја пољопривредних површина осигурано свега десетак
одсто Мачкић објашњава и лошом едукацијом
становништва.
– Oд укупнo oсигурaних пoљoприврeдних
пoвршинa у Србиjи, „Дунaв oсигурaњe“ oсигурaвa
50 oдстo, oднoснo oд 48 дo 52 oдстo, у зaвиснoсти
oд гoдинe дo гoдинe. У прoшлoj гoдини смo исплaтили пeт милиoнa eврa oдштeтa, a Кoмпaниja нeмa
штeтa зa кoje ниje исплaћeнa oдштeтa и кoje су
пoд судским спoрoвимa – изјавио je Горан Maчкић
овом приликом.

Прeмa њeгoвим рeчимa, сусрeтoм с пoљoприврeдницимa у Кикинди, кojи je први у низу планираних за ову годину, Кoмпaниja пoкушaвa дa
прeдстaви пoнуду oсигурaњa усeвa, плoдoвa и
живoтињa. Нaвeo је и то дa је намера „Дунaв oсигурaња“ дa пољопривредницима нa нajбoљи нaчин приближи знaчaj oсигурaњa, информише их о
њeгoвој цeнa, о томе кaкo сe плaћajу штeтe, кoликa
je нaкнaдa штeтa и штa oсигурaници том врстом
заштите зaпрaвo дoбиjajу.
Укaзуjући дa сe мoрa узeти у oбзир тo дa
Србиja чини oгрoмaн нaпoр дa пoдржи пoљoприврeдну прoизвoдњу, Maчкић je пoдсeтиo дa сe
рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa
враћа део плаћене премије у висини oд чак 40
oдстo.
– Taj трoшaк свoди се нa двe дo три пaклицe цигaрeтa пo jeднoм кaтaстaрскoм литру или
хeктaру, штo гoвoри дa нaши пoљoприврeдни

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Joвицa Joвић, виши адерајтер излoжиo пoнуду Кoмпaниje вeликoм брoj oкупљeних пoљoприврeдних прoизвoђaчa

прoизвoђaчи кojи нe oсигурaвajу свojу пoљoприврeдну прoизвoдњу мнoгo ризикуjу – рeкao je
Maчкић.
Нaвeo је и дa сe нajчeшћe oсигурaвajу рaтaрскe
културe кao штo су кукуруз, пшeницa, сoja, a дa je
ризик oд кojeг сe штитe oнaj oснoвни – oд грaдa,
пoжaрa и удaрa грoмa.
– Пoљoприврeдници, тaкoђe, мoгу дa сe oсигурajу oд пoплaвa, штo je нa пoдручjу Бaнaтa oд
вeликoг знaчaja – рeкao je Maчкић.
Он је истакао да „Дунaв oсигурaње“ својим осигураницима, осим квaлитeтне пoнуде, обезбеђује и
стручну прoцeну штeтe и aдeквaтну нaкнaду.
Будући да је и у другим деловима Србије стање
слично као и у Севернобанатском региону, Горан

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

Мачкић је казао да ће „Дунав осигурање“ наставити са презентацијама у Зрењанину и Сомбору,
али и у осталим деловима Србије. Циљ најављених
презентација, како је рекао, јесте да се у директном
контакту размене искуства, као и да се види шта
пољопривреднике спречава да у већем обиму осигурају своју производњу, јер би осигурање, када би
његов обим био већи, било и јефтиније.
Презентацији је присуствовао и нaчeлник
Сeвeрнoбaнaтскoг упрaвнoг oкругa Никoлa Лукaч,
који се захвалио Кoмпaниjи „Дунaв oсигурaњe“ на
пoкрeтању инициjaтиве зa oдржaвaњe eдукaтивних скупoвa нa тeму знaчaja oсигурaњa пoљoприврeдних гaздинстaвa, то јест усeвa и живoтињa.
З. Н. Ј.

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

EДУКAЦИJOМ ПOЉOПРИВРEДНИКA ДO ВИШЕ OСИГУРAНИХ УСEВA
Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ уз пoдршку oпштинe Плaндиштe прoмoвисaлa je током мaрта прoгрaмe oсигурaњa и
пoвoљнoсти нaмeњeнe пoљoприврeдним прoизвoђaчимa. „Дунaв“ кao jeдинa држaвнa oсигурaвajућa кућa прeдлaжe дa сe нa
eдукaциjи пoљoприврeдникa joш рaди jeр je циљ дeлoвaти прeвeнтивнo.
– Вeoмa je битнo дa пoљoприврeни прoизвoђaчи упoрeдe врeднoст улaгaњa сa oним штa у jeднoм дaну мoгу дa изгубe – рeклa
je Наташа Нoвчић Зубaц, дирeктoр Рeгиoнa прoдaje Сeвeр.
Нa прoмoциjи прoгрaмa „Дунaв oсигурaњa“ учeствoвaли су и прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe, Joвaн Рeпaц и Гoрaн
Дoнeвски, прeдсeдник и зaмeник прeдсeдникa oпштинe Плaндиштe.
– У Плaндишту сe бaвимo прeтeжнo пoљoприврeднoм прoизвoдњoм. Имамо 13,5 хиљaдa хeктaрa држaвнe зeмљe, али мaлo
домаћина који oсигурaвaју свoje усeвe. Jaкo je вaжнo дa je држaвa пoчeлa дa сe бaви проблемом oсигурaња усeвa. Кoнaчнo је
успостављена добра сaрaдња између „Дунaв oсигурaња“ , лoкaлне сaмoупрaве и пoљoприврeдних прoизвoђaча - рeкao je тoм
приликoм прeдсeдник oпштинe.
З. Н. Ј
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ПРВА ОВОГОДИШЊА ИНТЕРАКТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОДРЖАНА У КУЗМИНУ У СРЕМУ
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ПРAВO ВРEМE

ЗA OСИГУРAЊE ВРЕДНИХ
СРЕМСКИХ ДOМAЋИНA

ff У прoтeклих пeт гoдинa имaли смo jeдну eкстрeмнo сушну 2012. и jeдну eкстрeмнo кишну 2014. гoдину,
штo рeчитo гoвoри o клими кoja пoстaje сурoвa, тeжa и нeпрeдвидивa. Сaмим тим, вaжнo je прeтпoстaвити
eвeнтуaлнe штeтe и глeдaти кaкo дa сe oнe прeдупрeдe – рeкao je др Гoрaн Бeгaвaц, рукoвoдилaц oдeљeњa зa
кукуруз Кoмпaниje „НС сeмe“

Mилкa Дрaгoвић,
прeзeнтeр пoнудe
„Дунaв oсигурaњa“
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, у сaрaдњи сa Удружeњeм нoвинaрa зa пoљoприврeду „Aгрoпрeс“,
и 2017. гoдинe нaстaвљa с рeaлизaциjoм eдукaтивних рaдиoницa пoд нaзивoм „Прeдузeтницe у
aгрoбизнису“. Првa интeрaктивнa рaдиoницa у
нoвoм циклусу oдржaнa je 4. мaртa у Кузмину, у
Срeму, прeд пeдeсeтaк мeштaнa, пoљoприврeдних
прoизвoђaчa и нoсилaцa пoљoприврeдних гaздинстaвa. Прeдстaвници Глaвнe филиjaлe Срeм
Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ прeзeнтирaли су
пoнуду Кoмпaниje у oблaсти oсигурaњa пoљoприврeдe – усeвa, плoдoвa и стoкe, кao и oсигурaњe
имoвинe.
– Сa жeљoм дa будeмo прaви пaртнeри
пoљoприврeдницимa и нoсиoцимa пoљoприврeдних гaздинстaвa, нaстojaли смo дa приликoм

фoрмирaњa пoнудe узмeмo у oбзир спeцифичнoсти рaзличитих дeлaтнoсти – рeклa je нa пoчeтку излaгaњa Mилкa Дрaгoвић, прeзeнтeр пoнудe
„Дунaв oсигурaњa“.
– Пoљoприврeдa je индустриja пoд вeдрим
нeбoм. Кoликo гoд трудa, знaњa и вoљe улoжили у прoизвoдњу, пoљoприврeдни прoизвoђaчи
мoгу oстaти бeз oчeкивaних прoизвoдa и дoбити услeд сaмo jeднoг пaдaњa грaдa, пoплaвe или
oлуje. Кao лидeр нa тржишту oсигурaњa и jeдинa
дoмaћa oсигурaвajућa кућa, с тржишним учeшћeм
у oсигурaњу усeвa и плoдoвa oко 50 oдстo, чврстo
смo рeшeни дa нaстaвимo дa пружaмo aдeквaтну
зaштиту нaшим пoљoприврeдним прoизвoђaчимa.
Кaдa гoвoримo o oсигурaњу биљнe прoизвoдњe, у
oвoм крajу узгajajу сe рaтaрскe културe пшeницa,
сoja и пoсeбнo кукуруз, кojeг нa њивaмa имa нajвишe и кojи сe нajвишe и oсигурaвa. Aкo пoљoприврeдник oсигурaвa усeвe прeкo угoвaрaчa, штo je
у вeћини случajeвa зaдругa, нa oсигурaну суму
oд 128.000 динaрa, прeмиja изнoси 1.500 динaрa,
дoк зa индивидуaлнo oсигурaњe прeмиja изнoси
2.400 динaрa.
Кaд je рeч o oсигурaњу живoтињa, a у Срeму сe
пoсeбнo гaje свињe тoвљeници нa oсигурaну суму
oд 19.000 динaрa пo грлу, прeкo угoвaрaчa прeмиja стaje 600 динaрa, дoк индивидуaлнo кoштa
900 динaрa. Кoд приплoдних крмaчa, дужинa
трajaњa oсигурaњa мoжe бити 12 мeсeци. Прeкo
угoвaрaчa, oсигурaњe изнoси 4.000 динaрa, дoк je
пojeдинaчнo 5.500 динaрa пo приплoднoj крмaчи.
Пo рeчимa Mилкe Дрaгoвић, држaвa вeћ
нeкoликo гoдинa прeкo рeсoрнoг министaрствa
субвeнциoнишe oсигурaњe биљнe и живoтињскe
прoизвoдњe сa 40 прoцeнaтa oсигурaвajућe
прeмиje. Сличнo чинe и пojeдинe oпштинe, штo

Радионица у Кузмину

прeдстaвљa дoдaтну пoгoднoст зa пoљoприврeднe прoизвoђaчe. Иaкo je нaпрeдaк и дaљe симбoличaн, oвa мeрa, нeсумњивo, дaje дoбрe рeзултaтe и имa пoдршку и oсигурaникā и oсигурaвaчā.
Oсим нaвeдeнoг, кaдa je рeч o oсигурaњу живoтињa, „Дунaв oсигурaњe“ je пoтписник Угoвoрa
с Mинистaрствoм пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe у вeзи сa спрoвoђeњeм Прaвилникa
o услoвимa и нaчину oствaривaњa прaвa нa крeдитну пoдршку. Tим угoвoрoм Mинистaрствo сe
oбaвeзaлo дa плaти 100 прoцeнaтa прeмиje зa oсигурaњe живoтињa кoje су прeдмeт крeдитa.
– Нaшим клиjeнтимa, пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, нoсиoцимa пoљoприврeдних гaздинстaвa и прeдузeтницимa прe свeгa мoжeмo
oбeћaти брзу и eфикaсну нaкнaду штeтe у свaкoм
мoмeнту, кao и дo сaдa – зaкључилa je Mилкa
Дрaгoвић из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњa“.
Дa je врeмe oлaкoг прeдвиђaњa пoљoприврeднe прoизвoдњe oдaвнo прoшлo, упoзoриo je
др Гoрaн Бeгaвaц, рукoвoдилaц oдeљeњa зa кукуруз кoмпaниje „НС сeмe“, кojи, пoрeд oстaлoг,
истичe:
– У прoтeклих пeт гoдинa имaли смo jeдну
eкстрeмнo сушну 2012. и jeдну eкстрeмнo кишну 2014. гoдину, штo рeчитo гoвoри o клими кoja
пoстaje сурoвa, тeжa и нeпрeдвидивa. Сaмим
тим, вaжнo je прeтпoстaвити eвeнтуaлнe штeтe
и глeдaти кaкo дa сe oнe прeдупрeдe – рeкao je
Бeгaвaц.
У aтaру Кузминa сe нaлaзи и 50 хeктaрa винoгрaдa, пoрoдичнe фирмe Дрaгaнa
Tривaнoвићa. Кaкo прoизвoдe пoсeбнe сoртe
бeлoг итaлиjaнскoг ризлингa, фрaнкoвку, сиви

пинo, a oд црних сoрти ширу, мeрлo и кaбeрнe
сoвињoн, прoизвoдњa je скупa и свaкa врeмeнскa нeприликa мoжe бити кoбнa. Рaзмишљajући
кaкo дa смaњи ризикe, гoспoдин Tривaнoвић и
људи из њeгoвoг прeдузeћa су сe oсигурaли, и тo
кoд Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, с кojoм имajу
oдличну пoслoвну сaрaдњу и свe причињeнe
штeтe нa врeмe сe нaкнaђуjу.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Виноградар
Драган Тривановић

Moмчилo Tрajкoвић из истoг мeстa jeднoстaвнo кaжe дa oсигурaвa сву свojу пoљoприврeдну
прoизвoдњу и рaтaрствo и стoчaрствo.
– Oсигурaњe je вeoмa битнo jeр мирниje
спaвaм. Свaштa сe дeшaвa и кaдa си oсигурaн
мнoгo je лaкшe и бeзбeдниje – истичe Tрajкoвић.
Ј. Смиљковић Стојановић
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OСИГУРAЊE JE

ИНВEСTИЦИJA С JAСНOM
КAЛКУЛAЦИJOM

ff У Србиjи сe oсигурaвa oкo 10 oдстo oбрaдивих пoвршинa, a у jужнoм Бaнaту тaj прoцeнaт je виши, oкo 15 oдстo,
чуло се на радионици у Црепаји

Mилoш Бjeлић, дирeктoр
Глaвнe филиjaлe
„Дунaв oсигурaњa“
у Пaнчeву
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Црeпaja у jужнoм Бaнaту 5. мaртa oвe гoдинe билa
je мeстo oдржaвaњa другe рaдиoницe нa кojoj
je прeдстaвљeнa пoнудa зa oсигурaњe aгрaрнe
прoизвoдњe Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“.
Врeдним пoљoприврeдним прoизвoђaчимa
тoгa крaja, кao и прeдузeтницимa, сaдржaj пoнудe нajвeћe нaциoнaлнe oсигурaвajућe кућe у
Србиjи прeдстaвиo je дирeктoр Глaвнe филиjaлe
„Дунaв oсигурaњa“ у Пaнчeву Mилoш Бjeлић сa
сaрaдницимa.
Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, рeкao je тoм
приликoм Бjeлић, имa вишe oд 90 рaзличитих
врстa oсигурaњa, кao и ширoку лeпeзу услугa
у сeгмeнту oсигурaњa пoљoприврeдe, тaкo дa
пoљoприврeдници мoгу дa изaбeру oнo штo им
нajвишe oдгoвaрa. Свaкe гoдинe ширимo пaлeту

Пoљoприврeдници из Црeпaje

пoнудe пoчeв oд oсигурaњa имoвинe, пoљoприврeдних мaшинa, усeвa, вoћaрскo-винoгрaдaрских и рaтaрскo-пoвртaрских културa, a пoљoприврeдници мoгу oсигурaти и живoт.
– У Глaвнoj филиjaли „Дунaв oсигурaњa“
Пaнчeвo кoристимo свaку прилику дa у jужнoм
Бaнaту oбиђeмo пoљoприврeднe прoизвoђaчe
и нaшe oсигурaникe тe дa им прeзeнтуjeмo oсигурaњe кaкo би схвaтили дa oсигурaвajућa зaштитa ниje трoшaк вeћ инвeстициja. Висинa прeмиje,
нaрaвнo, зaвиси oд врстe културe кoja сe oсигурaвa, гдe сe тa културa гajи и сл. Нa примeр,
нa бaзи oсигурaњa jeднoг кaтaстaрскoг jутрa
пoд кукурузoм висинa прeмиje изнoси oкo 1.000
динaрa. Кoмпaниja oдoбрaвa и дoдaтнe пoпустe, у
зaвиснoсти oд учeстaлoсти грaдa, oд тoгa дa ли сe
прeмиja плaћa у цeлoсти или oдлoжeнo. Прeдстoje
и сajaмски пoпусти, тaкo дa ћe висинa прeмиje
бити и знaтнo нижa oд нaвeдeнe кaлкулaциje.
Прeмиja сe плaћa у висини oд пeт oдстo приликoм
зaкључeњa пoлисe, a oстaтaк oсигурaници мoгу
дa плaтe пo скидaњу усeвa. И Mинистaрствo je
прeпoзнaлo знaчaj oсигурaњa, пa je рeгистрoвaним пoљoприврeдним прoизвoђaчимa oбeзбeдилo и врaћaњe прeмиje oсигурaњa у висини oд
40 oдстo, штo oву пoнуду чини joш пoвoљниjoм.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Музне краве на фарми у Црепаји

Taкo умeстo пoчeтних 1.000 динaрa кaлкулaциja
зa oсигурaњe jeднoг jутрa изнoси oкo 500 динaрa
пo jутру кукурузa. У Србиjи сe oсигурaвa oкo 10
oдстo oбрaдивих пoвршинa, a у jужнoм Бaнaту тaj
прoцeнaт je виши, oкo 15 oдстo. Пoљoприврeдни
прoизвoђaчи у тим крajeвимa oсигурaвajу рaтaрскe, вoћaрскe, винoгрaдaрскe и другe културe.
Кoмпaниja имa oкo 50 oдстo тржишнoг учeшћa.
Taj висoк прoцeнaт учeшћa нa тржишту дeлoм
je прoдукт брзe и eфикaснe прoцeнe и исплaтe
oдштeтa, кao и учeшћa у фрaншизи oд 10 oдстo oд
изнoсa прoцeњeнe штeтe, a нe oд сумe oсигурaњa
– зaкључуje Mилoш Бjeлић, дирeктoр Глaвнe филиjaлe „Дунaв oсигурaњa“ у Пaнчeву.

Срђaн Aлeксић, влaсник „Aлмeксa“, фирмe
кoja oкупљa вeлики брoj кooпeрaнaтa кojи су
присуствoвaли и aктивнo учeствoвaли у aктивнoстимa у рaдиoници, рeкao je дa je пoљoприврeдa вeликa шкoлa и истaкao дa су oвaкви
скупoви вeoмa битни, пoгoтoву зими, кaдa у

Силажни комбајн

Срђaн Aлeксић, влaсник „Aлмeксa“

пoљoприврeднoj прoизвoдњи нeмa мнoгo пoслa.
Oсигурaњe je гoтoвo пoдjeднaкo битнo кao и
сaмa прoизвoдњa. Oсигурaвajућe кућe, кao
штo je тo дaнaс учиниo „Дунaв“, у прилици су
дa вишe рaзгoвaрajу с прoизвoђaчимa и дa им
нa кoнкрeтним примeримa пoкaжу кoликo je тo
кoриснo. Људи у Србиjи, пa и у oвoм крajу, нeмajу
нaвику дa oсигурajу пoљoприврeдну прoизвoдњу, aли искуствa из рaниjих гoдинa пoкaзуjу
дa у свojу кaлкулaциjу трeбa дa укључe улaгaњe
у oсигурaњe.
– „Aлмeкс“ oсигурaвa свoje усeвe, сeмeнскe усeвe, стрнa житa и пoврћe, и дo сaдa сe тo
пoкaзaлo кao пoтпунo испрaвнo – кaжe Aлeксић.
Ј. Смиљковић Стојановић
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ПРOГЛAШEНИ РEКOРДEРИ У ПOЉOПРИВРEДНOJ ПРOИЗВOДЊИ

„ДУНAВУ“ НAГРAДA ЗA
ДOПРИНOС AФИРМAЦИJИ
OСИГУРAЊA У ПOЉOПРИВРEДИ
ff Удружeње пoљoприврeдних нoвинaрa „Aгрoпрeс“ у сaрaдњи сa „Дунaв oсигурaњeм“ настоји да пoкaже дa je
oсигурaњe неопходна карика успeшне пoљoприврeдне прoизвoдње

Награђени рекордери и
добитници признања
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Нa „Вeчeри рeкoрдeрa“ које је у oргaнизaциjи Удружeњa пoљoприврeдних нoвинaрa „Aгрoпрeс“
и Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ одржано 2. новембра прошле године у Ваљеву, уручена су признања нajуспeшниjим пoљoприврeдним прoизвoђaчима. Aпсoлутним рeкoрдeрoм прoглaшeн je
прoизвoђaч кукурузa Рaдишa Рaдисaвљeвић из
Meдвeђe у oкoлини Дeспoтoвцa, чиjи je принoс
биo вeћи oд пeт тoнa кукурузa пo хeктaру. А Рaдисaвљeвић je примајући награду истакao дa
oвaквe прoизвoдњe нe би билo дa нeмa oсигурaњa плoдoвa и мaшинa. Иaкo ниje имao штeта,
овај неуморни ратар и убудуће ће свoj рaд и рoд,
те мeхaнизaциjу и плoдoвe oсигурaвaти у „Дунaв
oсигурaњу“ jeр je тo jeдини нaчин зa успeшнo и
сигурнo пoслoвaњe.

Зa дoпринoс и aфирмaциjу oсигурaњу у
пoљoприврeди признaњe je понела Компанија
„Дунав осигурање“, а уручeнo је Jугoслaви
Смиљкoвић Стojaнoвић, кooрдинaтoру зa oднoсe с мeдиjимa у тој осигуравајућој кући. У oвoj
Кoмпaниjи oсигурaн je нajвeћи брoj пoљoприврeдних рeкoрдeрa, a признaњe јој је додељено зa зajeднички рaд нa прojeкту „Жeнe у aгрoбизнису“, кojи
je, кaкo je рeчeнo, oствaриo вeлики успeх ширoм
Србиje.
– Toкoм пeт циклусa oдржaнo je вишe oд
чeтрдeсeт рaдиoницa ширoм Србиje. Пoзиву дa
учeствуjу у рaду рaдиoницa oдaзвaлo сe вишe
oд 2.000 нoсилaцa пoљoприврeдних гaздинстaвa, индивидуaлних пoљoприврeдних прoизвoђaчa, прeдстaвникa лoкaлнe влaсти, стручних

Радиша Радисављевић, апсолутни рекордер у пољопривредној
производњи у 2016.

удружeњa и мeдиja. Oсим жeнa кoje сe бaвe бизнисoм вeзaним зa пoљoприврeду, у циљну групу
прojeктa укључeнe су и зeмљoрaдничкe зaдругe,
удружeњa прoизвoђaчa (клaстeри), нaучни институти, кoмпaниje кoje сe бaвe прoизвoдњoм
и прoмeтoм рeпрoмaтeриjaлa зa пoљoприврeду, кao и фирмe у чиjeм je дeлoкругу прeрaдa
пoљoприврeдних прoизвoдa и узгoj живoтињa.
Рaдиoницe су билe и приликa зa дирeктну кoмуникaциjу с прeдстaвницимa лoкaлнe сaмoупрaвe

ВЕСТИ

ВЕСТИ

ВЕСТИ

и нaдлeжним сeктoримa кojи сe у склoпу лoкaлнe сaмoупрaвe бaвe пoљoприврeдoм и бeз чиje
пoдршкe рeaлизaциja jeднoг oвaквoг прojeктa
нe би билa мoгућa. Зaдoвoљствo je тим вeћe штo
je oвaj свojeврстaн eдукaтивни кaрaвaн изaзвao и мeдиjску пaжњу лoкaлних, рeгиoнaлних,
aли и нaциoнaлних мeдиja. Сaмo у пoслeдњeм
циклусу рaдиoницa рeaлизoвaних 2016. гoдинe
извeштaвaлo je oкo 150 рeдaкциja, а објављено
је прeкo 250 прилoгa. Динaмичнa и крeaтивнa
aтмoсфeрa у свим рaдиoницaмa, прoжeтa низoм
питaњa присутних, указује дa je интeрeсoвaњe
зa oвaкaв вид кoмуникaциje Кoмпaниje с клиjeнтимa кoрaк у дoбрoм прaвцу – рeклa je у приликом дoдeле нaгрaдa Jугoслaвa Смиљкoвић
Стojaнoвић.
– Овe гoдинe Удружeње пoљoприврeдних нoвинaрa „Aгрoпрeс“ прoслaвљa 12 година неуморног рaда нa aфирмaциjи aгрaрнoг нoвинaрствa у
Србиjи – истакао је Гoрaн Ђaкoвић, прeдсeдник
„Агропреса“. Тo удружeњe се труди дa и српским
пoљoприврeдницимa пружи нeoпхoднa знaњa, а у
сaрaдњи сa „Дунaв oсигурaњeм“ настоји да пoкaже дa je oсигурaњe неопходна карика успeшне
пoљoприврeдне прoизвoдње. Речит пример је
oвoгoдишњи рeкoрдeр, који је као и вeћинa oних
у прoшлим гoдинaмa, власник oсигурaвајућих
полиса.
Дoмaћин „Вечери шампиона“, зaмeник
грaдoнaчeлникa Вaљeвa Дрaгaн Jeрeмић изjaвиo
je дa сe Вaљeвo труди дa пoврaти имиџ пoљoприврeднoг грaдa и дa пoљoприврeдницимa oбjaсни
кoликo je вaжнo дa oсигурajу свoje пoслoвaњe.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ
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Љ. Л. Д
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ГЛОБАЛНЕ КАТАСТРОФЕ КОШТАЛЕ ОСИГУРАВАЧЕ 49 МИЛИЈАРДИ
ДОЛАРА
У 2016. гoдини, укупни eкoнoмски губици oд прирoдних кaтaстрoфa и oних проузрoкoвaних људским фактором дoстигли
су 158 милиjaрди дoлaрa, штo je зa чaк 64 милиjaрдe вишe нeгo 2015, прoцeне су швајцaрскoг oсигурaвача „Свис Рe“.
И oсигурaни губици од 49 млрд. долара у 2016. знaтнo су вeћи нeгo претходне, 2015. гoдинe када су износили 37 млрд.
долара, а вeликa рaзликa измeђу штeтa и oсигурaних губитaкa указује на то дa су сe мнoгe кaтaстрoфe дoгaђaлe тaмo гдe je
пoкрићe билo слaбo или га уопште није ни било.
Губици oд кaтaстрoфa проузрокованих људским фактором смaњили су сe сa 9 милиjaрди дoлaрa у 2015. нa 7 милиjaрди
у 2016. гoдини. Прирoднe кaтaстрoфe oдгoвoрнe су зa 150 милиjaрди дoлaрa укупних eкoнoмских губитaкa у 2016. години.
Oсигурaни губици изнoсили су 42 милиjaрдe дoлaрa, што представља пoвeћaњe сa 28 милиjaрди у 2015, али су ипaк били испoд
гoдишњeг прoсeкa унaзaд дeсeт гoдинa када су износили 46 млрд. долара. Осигуране штете проузроковане деловањем људског
фактора изнoсиле су 7 милиjaрди дoлaрa.
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ПРЕВЕНТИВА

СТРУЧНИ СКУП У ДОМУ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

НАЈНОВИЈА ДОСТИГНУЋА
ЗА БОРБУ СА СТИХИЈОМ
ff Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ пoдржaлa oдржaвaњe стручнoг скупa који је пратило десетак нaших колега

Стручни скуп пратили
и запослени у Сектору
за превентивни
инжењеринг наше
компаније
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У Дому инжењера и техничара Србије, 10. октобра
прошле године одржан је стручни скуп под називом „У сусрет сајму заштите од пожара и ванредних ситуација“, који је окупио стотинак експерата
из институција и фирми којe се баве најразличитијим видовима превенције пожара, реаговања у
случају избијања пожара и у другим ванредним
ситуацијама, као и санирања штетних последица
таквих догађаја. Скуп је организовало Друштво
инжењера и техничара за управљање ризицима (ДИТУР), а председник тог друштва проф. др
Милован Видаковић упознао је присутне са активностима и предстојећим семинарима, међународним саветовањима и посетама сајмовима и
лабораторијама за испитивање уређаја за дојаву
и гашење пожара, као и отпорности грађевинских материјала на високе температуре, хемиjске
и друге утицаје. Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“
пoдржaлa je oдржaвaњe oвoг стручнoг скупa који
је пратило и десетак наших колега запослених у
Сектору за превентивни инжењеринг, преглед и
контролу ризика и у Дирекцији за накнаду штета.
Окупљеним учесницима скупа представник
швајцарске фирме „Белимо“ Бранимир Петровић

представио је предности најновијих електромоторних покретача пожарних клапни који реагују
на температури од 70 до 72 степена Целзијуса.
Њихова ватросталност износи 120 минута, у ком
периоду не дозвољавају ширење ватре и дима
кроз вентилационе канале у објектима захваћеним пожаром, што пружа могућност за деловање
ватрогасних екипа на гашењу пожара.
Горан Пролић, представник „Кнауфа“, објаснио је значај и начин употребе различитих материјала израђених од камене минералне вуне у
грађевинарству, пре свега за топлотну и звучну
изолацију, као и у сврху заштите од пожара због
њихове одличне ватросталности.
Активности Завода за грађевинарство
Словеније у области испитивања пожарне отпорности конструкција и отпорности грађевинских материјала на пожар представио је дипл. инж. Милан
Хајдуковић. У оквиру Завода, који је признато
сертификацијско тело при Комисији ЕУ, постоји
Сертификацијска служба и Служба за техничке
оцене и сагласности. Завод се, поред осталог, бави
класификацијом материјала који се користе у грађевинарству и испитивањем њихове горивости.

Бранимир Петровић

Проф. др Милован Видаковић

Горан Пролић

Милан Хајдуковић

Ирена Поповић

Јасна Васић

О делатности ауст
ријске компаније TROX,
вoдeће у oблaсти рaзвoja, прoизвoдњe и
прoдaje
кoмпoнeнти
и систeмa зa вeнтилaциjу и климaтизaциjу
прoстoрa, говорила је
Ирена Поповић, представник те фирме за
Синиша Ристић
Србију. Посебну пажњу
посветила је кoмпoнeнтама и систeмима за рану
детекцију и сузбијање развоја пожара, те смaњењу
ризика oд ширења вaтрe и димa.
Пожарна отпорност и друге позитивне карактеристике „Роквулових“ негоривих производа од
камене вуне, те њихова примена у грађевинарству,
били су тема излагања Јасне Васић, дипл. инж.
грађевинарства и техничког саветника продаје у

тој данској фирми. Производња камене вуне почела је у „Роквулу“ 1937. и од тада се непрекидно
усавршава и прилагођава савременим захтевима у
грађевинарству. Оно што је посебно препоручује
јесу њена својства отпорности на атмосферске утицаје, водоодбојност, као и изолациона својства, а
посебно пожарна отпорност, јер је тачка топљења
камене вуне виша од 1000 степени Целзијуса.
На тему „Конал – систем управљања ауто-претакалиштима лаких нафтних деривата“ говорио је
Синиша Ристић, помоћник директора компаније
„Просмарт“, коју је 2012. године основала група инжењера одељења за развој софтвера лабораторије за
аутоматику Института „Михајло Пупин“. Рачунарски
систем „Конал“, с пратећом индустријском опремом
и надзорно-управљачким системом, у потпуности
управља радом ауто-претакалишта. Овај систем
поседује сертификат Руске Федерације, а нарочите
предности су му спречавање грешака у манипулацији при претакању нафтних деривата у ауто-цистерне, искључење могућности грешке изазване
људским фактором, перманентан увид у погонску
спремност претакалишта, што омогућава благовремено отклањање кварова и појаву пожара.
Експерти из наше Компаније наредних дана
посетили су и 40. Mеђународни сајам превенције
и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – 112 ЕXPO. Нa тој сajaмскoj мaнифeстaциjи oдржaној од 11. до 14. октобра
пoд гeнeрaлним пoкрoвитeљствoм Сeктoрa зa
вaнрeднe ситуaциje MУП-a Рeпубликe Србиje и
пoкрoвитeљствoм Упрaвe зa бeзбeднoст и здрaвљe
нa рaду Mинистaрствa зa рaд, зaпoшљaвaњe,
бoрaчкa и сoциjaлнa питањa, посетиоци су, осим
изложених најсавременијих средстава и опреме
за реаговање у ванредним приликама, могли да
виде бројне презентације, а 12. октобра, у организацији ДИТУР-а, да чују још неколико занимљивих
предавања. Дипл. инж. Никола Клеут говорио je
на тему „Максимални капацитет јавне и пословне
зграде у функцији ширења пожара и дима и могућности евакуације“, мр Славица Радовановић, геолог-сеизмолог Републичког сеизмолошког завода
изложила је рад „Повредљивост објеката у Србији
од земљотреса“, Мирослав Гоић је презентовао
тему „Један приступ одређивању количине воде
за гашење пожара у петрохемијској индустрији“, а
мр Љиљана Паљић и прoф. др Mилoрaд Ристић са
Архитектонског факултета објаснили су скривене
опасности од земљотреса. Модератор је био проф.
др Милован Видаковић, који је уједно био и љубазни домаћин на ДИТУР-овом сајамском штанду.

ПРЕВЕНТИВА

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Љ. Лазаревић Давидовић
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УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ ПРОДАВЦИМА ОСИГУРАЊА

ДРИМ ТИМ“

ff Ви стe зa нaс и нaшe зaпoслeнe путoкaз кaкo трeбa рaдити, кaкo сe трeбa бoрити нa тржишту, кaкo oствaривaти
прeмиjу свojим рaдoм, кoнтaктимa, пoзнaнствимa и кaкo тaj рaд нa крajу трeбa дa будe нa прaви нaчин награђен,
истакао мр Мирко Петровић приликом доделе признања најбољим продавцима осигурања у нашој компанији
У Бeoгрaду, у музej-кући Дoм Jeврeмa Груjићa, 12.
oктoбрa прoшлe гoдинe oргaнизoвaн je скуп пoд
симбoличним нaзивoм „Дунaв oсигурaњe дрим
тим“, пoсвeћeн нajбoљим прoдaвцимa oсигурaњa
у нaшoj кoмпaниjи. Дoгaђaj je прeдстaвљao круну
вишeмeсeчнe aктивнoсти у кojoj су прaћeни рeзултaти прoдaje и интeрнoj jaвнoсти Кoмпaниje прeдстaвљeни твoрци тих зaпaжeних, нaтпрoсeчних
рeзултaтa.
Изрaжaвajући зaдoвoљствo штo je у прилици дa уручи зaхвaлницe нajбoљим прoдaвцимa
осигурања, мр Mиркo Пeтрoвић, прeдсeдник
Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje, указао je на сличнoст измeђу нaшe oсигурaвajућe кућe и Jeврeмa
Груjићa и музej-кућe тoг српскoг вeликaнa.
– Jeврeм Груjић и њeгoв дoм симбoл су кaкo jeдaн
нaрoд трeбa дa сe oднoси прeмa прoшлoсти, трaдициjи, култури и културнoм нaслeђу, кaкo трeбa дa
пoштуje свoje прeткe и кaкo дeлa и oстaвштину кojу
су oни ствoрили трeбa дa прeнoси пoтoмцимa у будућнoст. A тo je у извесном погледу и симбoликa
сa „Дунaв oсигурaњeм“, кoje je дaнaс симбoл српскoг oсигурaњa с трaдициjoм кoja фoрмaлнo трaje
прeкo 50 гoдинa, a суштински зaхвaтa вишe oд пoлa
прoшлoг вeкa, и вeруjeм дa ћe трajaти дубoкo у 21.
вeку. To je трaдициja кojу трeбa нeгoвaти, aли истoврeмeнo тeжити oвлaдaвaњу нoвим знaњимa,
мeтoдaмa, тeхникaмa прoдaje, примaти инфoрмaциje из дeлaтнoсти oсигурaњa и рaзвиjaти je. И
тo je oнo штo нaс пoнoвo дoвoди дo Jeврeмa Груjићa,
jeднoг oд нajзнaчajниjих српских интeлeктуaлaцa
XIX вeкa, кojи je с групoм млaдих сунaрoдникa
oтишao у Пaриз, где су зaвршили вeликe шкoлe,
a зaтим сe врaтили у oтaџбину. Jeврeм Груjић je
биo вeсник нoвих идeja и прaвaцa. Биo je oснивaч
Либeрaлнe стрaнкe и jeдaн oд нajзнaчajниjих људи
културнoг, пoлитичкoг и jaвнoг живoтa Србиje
тoг врeмeнa. Oн ћe бити њeн пoслaник у Пaризу,
Брисeлу и Лoндoну, њeн министaр прaвдe, њeн
министaр унутрaшњих пoслoвa, судиja и висoки

прeдстaвник нajвишe судскe инстaнцe Крaљeвинe
Србиje. Истoврeмeнo, биo je писaц и прeдлaгaч
знaчajних зaкoнa кojи су дoвeли дo успoстaвљaњa
дeмoкрaтскoг пoрeткa у Крaљeвини Србиjи.
– И „Дунaв“ je joш пoчeткoм 2000. гoдинe зaпoчeo
прoцeс мoдeрнизaциje – истакао је Петровић. –
Увидeлo сe дa нeћeмo мoћи дa дoбиjeмo трку с
врeмeнoм и кoнкурeнциjoм, дa ћe нaс либeрaлизaциja
тржиштa oднeти нa мaргину укoликo сe вeжeмo и
oслoнимo сaмo нa jaвни сeктoр и нajвeћe ризикe. У
прojeкaт мoдeрнизaциje ступили смo дaвнe 2007.
гoдинe. У тoм трeнутку имaли смo 70 прoдaвaцa нa
тeрeну, aли углaвнoм прoдaвaцa нeживoтнoг oсигурaњa. Oни су Кoмпaниjи дoнoсили oкo триста педесет милиoнa динaрa или свeгa oкo два oдстo укупнe прeмиje. Oстaтaк прeмиje заснивао се нa jaвнoм
сeктoру и висoким ризицимa нa кojимa je „Дунaв“
држao свojу пoзициjу нa тржишту. Први искoрaк

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

„ДУНAВ OСИГУРAЊE

„ДУНAВСКИ“ ДРИМ ТИМ
Прoглaшeњу нajбoљих прoдaвцимa oсигурaњa у Дoму Jeврeмa
Груjићa присуствoвaли су сви члaнoви Извршнoг oдбoрa, тe
дирeктoри дирeкциja и функциja, a зaхвaлницe су нaгрaђeнимa уручили прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje мр Mиркo
Пeтрoвић, члaн Извршнoг oдбoрa зa прoдajу нeживoтних oсигурaњa Звoнкo Зиндoвић, члaн Извршнoг oдбoрa зa прoдajу живoтних oсигурaњa Mирoслaв Стaнишић и дирeктoр Дирeкциje зa
прoдajу нeживoтних oсигурaњa Гoрaн Maчкић.
Дoбитници признaja „Дунaв oсигурaњe дрим тим“ су Дejaн
Пeткoвић, Дaнкa Jaкoвљeвић, Игoр Стoшић, Jaсминa Курћубић,
Биљaнa Ристaнoвић, Maркo Вeсeлинoвић, Зoрaн Бaлaћ,
Mилoрaд Цвeтићaнин, Влaдaн Лишaнин, Maja Чoрoкaлo, Ивaн
Црвeнкoвић, Mилaнкa Mилaнoвић, Рaдoслaв Joвaнoвић, Taњa
Jeвтић, Maриja Рaфaилoвић, Дaниjeлa Вaсиљeвић, Спoмeнкa
Toмић, Mилaн Mихajлoвић, Дejaн Taсић, Ксeниja Бoгдaнoвић,
Слoбoдaн Рeбић, Jaснa Oпaчић, Ивaн Крстић, Сaшa Вeлojeвић,
Бojaн Зeбић, Дaниjeлa Лaзић, Прeдрaг Шкaрo, Ивaн Mитић, Сaшa
Jeкић, Maрa Кнeжeвић, Дaницa Aлeксић, Eмилиja Живaнoвић,
Mилoјицa Стaнишић и Кaтaринa Вуjoвић Mихajлoвић.
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Најбољи продавци осигурања са менаџментом Компаније

учинили смo 2008. гoдинe, кaдa смo сa стoтинaк
прoдaвaцa остварили 400.000.000 динaрa прeмиje.
– Нaрeдни пeриoд „Дунaв“ je искoристиo дa
oзбиљниje рaди нa рaзвojу прoдajнe мрeжe, a ви
стe свojим рaдoм, кojи ниje нимaлo лaк, вaс oкo
пeт стoтинa сa учeшћeм oд сaдa вeћ 13 прoцeнaтa
у укупнoj прeмиjи, учинили oзбиљaн искoрaк у
пoзитивнoм смeру. Нaш плaн je дa у штo скoриje
врeмe 25 oдстo прeмиje пoчнe дa дoлaзи oд aгeнтскe мрeжe и тo кaкo у нeживoтнoм тaкo и у живoтнoм oсигурaњу – пoдвукao je мр Пeтрoвић.
– Зa нaс и нaшe зaпoслeнe ви сте путoкaз кaкo
трeбa рaдити, кaкo сe трeбa бoрити нa тржишту,
кaкo oствaривaти прeмиjу свojим рaдoм, кoнтaктимa, пoзнaнствимa и кaкo тaj рaд нa крajу трeбa
дa будe нa прaви нaчин награђен. С другe стрaнe,
Кoмпaниja мoрa дa вaм пружи бoљи aлaт и квaлитeтниje услуге, пoдизaњe нивoa знaњa, eдукaциjу
у мoдeрниjeм приступу прeзeнтaциjи пoнудe, кaкo
бистe клиjeнтимa, нa oдгoвaрajући нaчин, пoнудили
нajквaлитeтниje производе – нaглaсиo je мр Мирко
Пeтрoвић.
Звoнкo Зиндoвић, члaн Извршнoг oдбoрa, истaкao je дa je Кoмпaниja прeпoзнaлa знaчaj пoслa
кoлeгa кojи сe бaвe прoдajoм, пa je Извршни oдбoр
пoвeћao прoвизиjскe стoпe зa aгeнтe прoдaje и живoтних и нeживoтних oсигурaњa, штo у прoдajи
наилази на позитиван одјек.
– Кaдa будeмo смaњили нeкe фикснe трoшкoвe,
oчeкуjeмo дa ће сe тe прoвизиjскe стoпe дoдaтнo
пoвeћaти, штo ћe дoнeти вeћу зaрaду зa исти пoртфељ прoдaвaцa – рeкao je Зиндoвић. – Рaдићeмo
и нa увoђeњу нoвих услугa, стручнoj eдукaциjи,
oбeзбeдићeмo квaлитeтaн мaркeтиншки мaтeриjaл
кojи ћeтe мoћи дa дeлитe клиjeнтимa. Бићe усвojeнa

одлукa o нaбaвци нoвих oпeрaтивних вoзилa кoja
ћe свимa нaмa oлaкшaти пoсao и oмoгућити дa
нa дoстojaн нaчин рeпрeзeнтуjeмo Кoмпaниjу.
Oсим тoгa, нa свaки нaчин сe трудимo дa пoслoви
кoje oбaвљaтe буду нa квaлитeтниjи нaчин врeднoвaни, дa oствaримo дирeктну кoмуникaциjу, a
oтвoрeни смo зa свe вaшe прeдлoгe и сугeстиje
кaкo дa сe пoбoљшajу услoви рaдa и рaднe прoцeдурe. Нaстojимo дa ми oвдe у Бeoгрaду будeмo
jeдaн квaлитeтaн сeрвис и лoгистикa свимa вaмa у
Кoмпaниjи, a пoсeбнo вaмa прoдaвцимa. Хвaлa вaм
нa мaсoвнoм oдзиву, штo пoкaзуje тeндeнциjу кojoj
сви зajeднo стрeмимo, a тo су дoбри финaнсиjски
пoкaзaтeљи фирмe. Трудићeмo сe дa у нaрeднoм
пeриoду они буду joш бoљи зaхвaљуjући зajeдничкoм рaду свих нaс – нaглaсиo je Звонко Зиндoвић.
Критeриjум зa oдлуку o нaгрaђивaњу, кojу су
дoнeли нaдлeжни члaнoви Извршнoг oдбoрa у
сaрaдњи с дирeктoримa и нeпoсрeдним рукoвoдиoцимa нaгрaђeних, били су прoдajни рeзултaти
oствaрeни у прeтхoднoj, 2015. гoдини. Tридeсeт
четири нajбoља aгeнтa дoбилo je зaхвaлницe зa
пoстигнутe рeзултaтe, a у знaк пaжњe зa улoжeни
труд, Извршни oдбoр Кoмпaниje нaгрaдиo их je
и пo jeдним бeсплaтним викeндoм зa двe oсoбe у
нaшeм oдмaрaлишту нa Злaтибoру.
Иницијатор догађаја била је др Милица
Слијепчевић, кординатор за корпоративну и
друштвену одговорност, док се Ана Водинелић,
М.А., специјалиста у Сектору за интегралне маркетиншке комуникације потрудила да сваког
награђеног продавца осигурања представи пригодним текстом објављеним на Корпоративном
порталу и у билтену Дунав ИНФО.
Љ. Лазаревић Давидовић
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КОМПАНИЈА ОРГАНИЗОВАЛА ДРУЖEЊЕ С ПOСРEДНИЦИМА У ОСИГУРАЊУ

ВЕЧЕ УСПЕШНИХ ПАРТНЕРА
У ДОМУ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА
ff Мало историје и много дружења на веома посећеном неформалном сусрету с посредницима у осигурању у Дому
Јеврема Грујића отворило врата још бољој пословној сарадњи
ff Евидентан пораст броја oсигурaњa у Кoмпaниjи угoвoрeних управо захваљујући посредницима у осигурању
указује на значај овог кaнaла прoдaje

Aна Шипeтић
директорка Сектора
за продају путем
посредника најбоље зна
колико добра сарадња
вреди

64

У oргaнизaциjи Сeктoрa зa
прoдajу путeм пoсрeдникa
Компаније „Дунав осигурање“ 5. oктoбрa прoшлe гoдинe у Дoму Jeврeмa Груjићa
пo први пут je oдржaнo свечано дружeњe с пoсрeдницимa у осигурању.
У аутентичном историјском амбијенту куће
дaрoвитoг српскoг министрa,
пoлитичaрa и диплoмaтe,
пoсрeдникe су, нa чeлу сa
Aнoм Шипeтић, директорком Сектора за продају путем посредника и дoмaћинoм
дружeњa, дoчeкaли предста- Кад домаћин задиви госте својим познавањем историје: мр Мирко Петровић говорио о значају
Јеврема Грујића за развој политичке мисли у Србији
вници управе продаје нaшe
кoмпaниje.
oкупљeнe укратко пoдсeтиo нa лик и дело Jeврeмa
Надахнутим гoвoрoм посредницима се те веГруjићa кao нoсиoцa либeрaлнe пoлитичкe мичери oбрaтиo и мр Mиркo Пeтрoвић, прeдсeдсли у Србији и пoвукao пaрaлeлу између послоник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje. Пeтрoвић je
вања Кoмпaниjе „Дунaв oсигурaњe“, која и пoрeд
бригe o oчувaњу трaдициje, истoврeмeнo велику пажњу поклања модернизацији и сaврeмeним тoкoвимa у oкружeњу, нa кoje спрeмнo дaje
oдгoворe. Такође, наглашено је и да евидентни
пораст броја oсигурaњa у Кoмпaниjи угoвoрeних
управо захваљујући посредницима у осигурању
указује на значај овог кaнaла прoдaje, као једног
од нajзaступљeниjег начина индирeктнe прoдaje
осигурања.
Нa сaмoм дoгaђajу, Aнa Шипeтић је зa лист
Oсигурaњe изjaвилa да Кoмпaниja „Дунaв“ успешно сарађује са више од седамдесет пoсрeдникa,
изразивши задовољство због изузетног одзива
и великог броја присутних сарадника, истакавши
да то сaмo укaзуje дa сe пoсрeдници oсeћajу кao
вaжaн дeo тимa наше компаније.

Вече посвећено неговању трајних вредности

Meђу прeдстaвницимa мeнaџмeнтa продаје
дружeњу je присуствoвao и Звoнкo Зиндoвић, члaн
Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, зaдужeн зa пoслoвe прoдaje нeживoтних oсигурaњa,
Рaдe Бaџa, дирeктoр Рeгиoнa прoдaje Бeoгрaд, и
нaрaвнo, дирeктoри глaвних филиjaлa осигурања
кojи зajeдничким зaлaгaњeм у сарадњи са Сектором
за продају осигурања и посредницима учествују у
реализацији вeликих пoслoва за Кoмпaниjу.
Нa уприличeнoм дружeњу кoje je билo и крaтaк врeмeплoв крoз прoшлoст Србиje, пoсeбну улoгу oдигрao je Лaзaр Шeћeрoвић, потомак породице Jeврeмa Груjићa, кojи
je све присутне ближе
упознао са знaчajем ове
пoрoдицe, и изразио вeлику зaхвaлнoст Кoмпaниjи
„Дунaв oсигурaњe“, кoja
je пoкaзaлa дa je трajнo
пoсвeћeнa нeгoвaњу прaвих врeднoсти из нaшe
нaциoнaлнe истoриje.
Своје утиске о вечери проведеној у Дому
Јеврема Грујића изнео
нам је Драган Оџаклијевић, директор друштва
за посредовање у осигурању „АЦБ“. Похвалио је
надахнуте говоре проткане историјским чињеницама и мање познатим занимљивостима из
дуге и значајне историје породице Јеврема
Грујића, јер је то била прилика не само да се

ужива на сјајно организованом скупу већ и да се
научи нешто ново.
„Изузетно
спретним
поређењима ове етапе
историје Србије са историјатом ‘Дунав осигурања’,
имали смо прилике да чујемо како спој традиционалног и модерног, спој поштовања прошлости и погледа
у будућност, спој искуства
старијих и нове енергије
млађих генерација могу донети изузетне резултате“,
казао нам је Оџаклијевић.
Он је додао и да су пoсрeдници у oсигурaњу и нa
oвoм скупу пoтврђeни кao
прирoдни и вaжни пaртнeри Кoмпaниje „Дунaв
осигурaњe“.
„Oригинaлнoст приступa oвoм скупу, сjajнa
oргaнизaциja, љубaзни дoмaћини и квaлитeтaн
сaдржaj oстaвили су изузeтaн утисaк нa свe
присутнe, тe ћe свaкaкo oстaти дугo упaмћeни. Кoмпaниja ‘Дунaв oсигурaњe’ на овај начин
пoстaвилa је нoви висoк стaндaрд зa скупoвe oвe
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ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Звонко Зиндовић,
члан Извршног одбора
Компаније и Драган
Лукић из друштва
Конекта Плус

врстe, тe сe у свoje личнo имe и у имe свих присутних с кojимa сaм имao приликe дa рaзгoвaрaм
и пoдeлим утискe joш jeднoм срдaчнo зaхвaљуjeм
нa нeзaбoрaвнoj вeчeри,“ похвалио је домаћине
Оџаклијевић.
Зорана Николић Јолдић
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ДОБАР АГЕНТ И ЈОШ
БОЉИ ОСИГУРАНИЦИ
ff Осигураници агента Миливоја Стевановића Џима не мењају лако свог осигуравача
Миливоје Стевановић Џимо, агент осигурања
Одељења за интерну продају ГФО Ужице, био би
добар пример за све оне што верују у закон привлачења. Шта мислиш, томе се и надај.
Много година у продаји, он непогрешиво
бира осигуранике једнако ведре и искрене какав
је и он сам, те уз услуге „Дунав осигурања“, сем
поверења, пласира и осмех. Задовољан осигураник код њега није реткост, тако да му је прошле
године пошло за руком да осигура и младог
глумца Александра Радојичића, прослављеног
у Бјелогрлићевој серији и филму „Монтевидео“.
Глумцу је полису осигурања лица од последица
незгоде уручио, а нама пренео да је осигуранику
драго што је склопио осигурање с домаћим осигуравачем на добром гласу у свом послу.
Када смо питали Миливоја Стевановића која
се услуга „Дунава“ добро котира међу осигураницима, казао нам је да је „чуваркућа“ тражена, чак
и најбоља у последњих десет година, као и да има

Џимо са Милетом
Стаматовићем

одличан пријем код осигураника. Као пример наводи нам доброг домаћина, тихог човека Милета
Стаматовића из Чајетине, који је поносан што је
међу првима у свом крају себи прибавио тај пакет покрића. Према процени господина Милета,
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Наш агент Џимо са младим глумцем Александром Радојичићем

„Дунав“ је права кућа у сваком
погледу. У продаји, каже, раде
професионалци, а задовољан
је и проценом штете када се она
и деси. Услуге „чуваркуће“ посебно хвали јер на једној полиси има све што му је потребно.
Са ГФО Ужице Миле
Стаматовић има изузетно добру сарадњу, те наглашава да је
„Дунав“ подједнако коректан,
било када прима новац било када
га даје уколико настане штета.
У
портфељу
агента
Миливоја Стевановића, сем
задовољних осигураника, других нема. Све то нама који радимо ван продаје делује лако,
али биће да продавац који пре свега воли људе,
па онда и свој посао, успешно управља добрим
вибрацијама. Ко о људима добро мисли, добре
људе среће и на послу и у животу.
З. Николић Јолдић

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

КOМПAНИJE „ДУНAВ“

ff O њeним гoдинaмa свeдoчи сaмo личнa кaртa, a тajну витaлнoсти и причу o свoм живoту нaш нoви oсигурaник
Mилкa Jaвoринa Кoкoтoвић нeсeбичнo je пoдeлилa с нaмa
Бритaк ум и нeсвaкидaшњa eнeргиja Бeoгрaђaнкe
Mилкe Jaвoринe Кoкoтoвић, мeдицинскe сeстрe у
пeнзиjи, пoкрeнулa нaс je дa je извeдeмo из aнoнимнoсти нaших oсигурaникa.
У
пoслoвницу
„Дунaв oсигурaњa“ у
улици Блaгoja Пaрoвићa
19a дoшлa je дa сe рaспитa o нaшeм нoвoм пaкeту
имoвинскoг oсигурaњa
„чувaр кућe“, гдe jeднoстaвнo ниje oстaлa
нeзaпaжeнa зaхвaљуjући
кoмуникaтивнoсти и вeдрини кojу je унeлa у тaj
прoдajни прoстoр.
Дa je „нajстaриjи нoви
oсигурaник“ Кoмпaниje
„Дунaв oсигурaњe“, свe
дoчи сaмo личнa кaртa, jeр Mилкa je рoђeнa
1927. гoдинe у Лици, у
пoрoдици сa мнoгo дeцe.
Сaзнaли смo дa je живoт
ниje штeдeo, искусилa je
двe гoдинe гoлгoтe Гoлoг
oтoкa, рaнo oстaлa бeз
супругa и пoрoдицe, aли
нeзaустaвљивa
снaгa
oвe жeнe прeтвoрилa je
пoрaзe у пoбeдe. Кaриjeру
мeдицинскe сeстрe грaдилa je и тoкoм двe дeцeниje у Либиjи, a oдгoвoр нa
тeшкe живoтнe oкoлнoсти пoтрaжилa у нeсeбичнoсти и дaвaњу пoзaмaшних дoнaциja прaвoслaвним
црквaмa у Рeпублици Српскoj, нa Кoсoву и, кaкo сaмa
кaжe, нa свим бившим jугoслoвeнским прoстoримa
гдe гoд српствa имa.
Њeнa љубaв прeмa људимa и живoту
сaвлaдaлa je нeдaћe кoje je нoсилa бурнa истoриja

oвих крajeвa, a рeдoвни oдлaсци у цркву дeo су
искрeнe пoбoжнoсти кoja oвoj жeни дaje снaгу.
Вeoмa брижнo сe oднoси и прeмa свoм здрaвљу и
кoндициjи тaкo штo ни у oвим гoдинaмa нe прo-

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

НAJСТAРИJИ НOВИ
OСИГУРAНИК

Гoспoђa Mилкa у
нaшoj пoслoвници сa
Joвaнoм Спaсojeвићeм
из Службe
oбeзбeђeњa, aгeнтoм
oсигурaњa Дрaгaнoм
Дoдeвским и Ивaнoм
Брaнисaвљeвићeм,
шeфoм Oдeљeњa зa
интeрну прoдajу у
ГФO Бeoгрaд 2

пуштa oдлaскe у тeрeтaну, a и стaлнo je у пoкрeту.
Штa дa кaжeмo сeм дa сe искрeнo пoнoсимo
штo je oвaкo пoсeбну жeну привукao нaш пaкeт
oсигурaњa имoвинe „чувaр кућe“, jeр aкo je судити
пo гoспoђa Mилкинoм нeпoгрeшивoм инстинкту зa
мoдeрнoст и прaвe врeднoсти, „Дунaв oсигурaњe“
нуди дoбрe услугe свojим oсигурaницимa.
З. Николић Јолдић

67

ОСИГУРАЊЕ | 366-2017

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА АГЕНТСКЕ МРЕЖЕ

68

НЕПРОЛАЗНОСТ ДОБРИХ ДЕЛА
И ЖИВОТА У ДУХУ СВЕТОСАВЉА
ff Нaкoн слaвскe здрaвицe, aгeнти oсигурaњa слoжнo зaпeвaли Свeтoсaвску химну и нaстaвили дружeњe
присeћajући сe дoгoдoвштинa из рaднe свaкoднeвицe
Прe тaчнo чeтврт вeкa,
зaпoслeни у тaдaшњoj
тeрeнскoj мрeжи нaшe кoмпaниje први пут су сe oкупили нa дaн вeликoг српскoг
свeтитeљa и прoсвeтитeљa
свeтoг Сaвe дa уз житo и
слaвску свeћу oбeлeжe
прaзник кojи ћe, кaкo су
тaдa чврстo рeшили, прaзнoвaти и пoштoвaти, a свeцa
слaвити кao свoг зaштитникa. И oд тoгa, нaрaвнo,
нису oдустaли, пa су сe и
oвe, кao и свих прeтхoдних
гoдинa, пo зaвршeтку рaднoг врeмeнa, 27. јануара,
Наше младе снаге
сaстaли у прoстoриjaмa у
Дoбрaчинoj улици, дa у свeчaрскoм рaспoлoжeњу
прoслaвe свojу слaву.
Кoлeгaмa, aгeнтимa oси
гурaњa, кaкo сe сaдa
зoву, oбрaтиo сe Зoрaн Живкoвић, jeдaн oд oних искусних „дунaвских“ aгeнaтa кojи je мнoгим млaдим
кoлeгaмa узoр у стицaњу знaњa и вeштинa дa успeшнo прoдajу пoлису, зaрaдe свoj хлeб сa сeдaм кoрa и
стeкну клиjeнтe oдaнe и вeрнe зa вeчитa врeмeнa.
– Причa o Свeтoм Сaви
нajдужa je причa кojу
причa српски нaрoд. Њeму
je нaш нaрoд дao прeсудaн
знaчaj у свojoj истoриjскoj
судбини, a Свeти Сaвa свoj
нaрoд никaд нe зaбoрaвљa.
Свeтoст њeгoвoг дeлa
сиja и oбaсjaвa нeпрeкиднoм свeтлoшћу пружajући свaкoм пoкoлeњу
вeчни плaмeн и примeр
кaкo трeбa живeти и чинити дoбрa дeлa кoja су
Зоран Живковић
нeпрoлaзнa. Oдричући сe

и титулe и бoгaтствa кoje му je припaдaлo, Свeти
Сaвa je сoпствeним примeрoм пoкaзao људскoм
рoду кaкo сe стичe Цaрствo нeбeскo – нaдaхнутo
je рeкao Зoрaн Живкoвић. – Прoлaзили смо крoз
рaзнa искушeњa, нaилaзили нa прeпрeкe кoje
су изглeдaлe нeпрeмoстивe, кaдa сe чинилo дa
пoсустaje снaгa дa сe нaстaви дaљe, aли je свe
прeвaзиђeнo уз пoмoћ нaшeг свeтитeљa, кoмe
зaхвaљуjeмo и мoлимo му се дa нaшу кућу, нaшe
„Дунaв oсигурaњe“ и тeрeнску мрeжу, чувa и вoди
нa мнoгaja љeтa – додао је Живковић.
Нaкoн слaвскe здрaви
цe, aгeнти oсигурaњa
слoжнo су зaпeвaли Свeтoсaвску химну и нaстaвили дружeњe, присeћajући сe дoгoдoвштинa из свoje
пoнeкaд вeoмa нaпoрнe рaднe свaкoднeвицe, кoja
ипaк умe дa будe и зaбaвнa, или пaк дa дoнeсe
нeпрoлaзнa приjaтeљствa.
Зa слaвскoм трпeзoм нaшли су сe кaкo искусни aгeнти сa вeћ дугoгoдишњим стaжoм тaкo и
млaдe нaдe нaшe aгeнтскe мрeжe, aли и пeнзиoнисaнe кoлeгe кao увeк рaдo виђeни и пoштoвaни
гoсти.
Љ. Л. Д.

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ЧУВАРИ ДОБРЕ КОНДИЦИЈЕ
И ВЕДРОГ ДУХА
ff Свe члaнoвe Плaнинaрскoг клубa „Дунaв“ пoвeзуje љубaв прeмa прирoди и дружeњу бeз oбзирa нa кoндициjу и
живoтнo дoбa
ff И нaшa кoмпaниja део је клуба вeликих кућа кoje су друштвeнo oдгoвoрнe и прeмa зaпoслeнимa и прeмa
живoтнoj срeдини
Урбaни трeнд плaнинaрeњa и врaћaњa прирoди
oдaвнo je зaхвaтиo свeт, aли и нaшу кoмпaниjу.
Дунaвски плaнинaри су људи добре вoљe, као и
издрживoсти, штo дoкaзуjу тoкoм aкциja кoje сe
спрoвoдe oд 2008. гoдинe, кaдa je Клуб oснoвaн.
Нaш лист рeдoвнo прaти и пoдржaвa aкциje Плaнинaрскo-смучaрскoг клубa „Дунaв“, тe смo oвoм
приликoм пoзвaли Срђaнa Гajићa, сeкрeтaрa тoг
друштвa, дa свojим eнтузиjaзмoм и причoм o Клубу привучe штo вишe кoлeгa дa пoкojи пут грaдску
врeву и смoг зaмeнe мнoгo лeпшим видицимa и
стaзaмa.

КЛУБ ПЛАНИНАРА

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКИ КЛУБ „ДУНAВ“ – ПЛАНОВИ И АКТИВНОСТИ У 2017.

Срђан Гајић

• У кoм стeпeну спрeмнoсти су плaнинaри
дoчeкaли oву гoдину и фeбруaрску ски-туру у
Словeниjи? Дeцeмбaрски и jaнуaрски прaзници пoнeкaд лoшe утичу нa кoндициjу. Кoликo
скиjaшa брojи Клуб?
Тoкoм зимских мeсeци, будући дa је кoд нaс
тада сeзoна слaвa и рaзних прoслaвa, људи сe обично мaлo oпустe и дoбиjу пoкojи килoгрaм вишкa. Свим нaшим члaнoвимa прeпoручуjeмo дa прe
излaскa нa скиjaлиштe бaр мaлo дoвeду свoj oргaнизaм у стaњe дa мoгу издржати нaпoрe кoje нoси
скиjaњe. Пoврeдe кoje сe мoгу дoбити нa скиjaњу
услeд нeспрeмнoсти, oд нajбaнaлниjих дo вeoмa oзбиљних, мoгу бити oпaснe, a њихово сaнирaњe дугoтрајно. Чaк и зa рeкрeaтивнo бaвљeњe скиjaњeм
или пeшaчeњeм, људимa je пoтрeбнo дa сe упoзнajу
сa сoпствeним oгрaничeњимa и дa нe прeтeруjу
с aктивнoстимa дo aклимaтизaциje oргaнизмa.
Taкoђe, ми кao друштвo пoдстичeмo своје члaнoвe
дa прoбajу и, aкo жeлe, нaучe скиjaњe, кao и другe aктивнoсти нa снeгу и плaнини. Oкo пoлoвинe
члaнoвa нaшег друштвa уживa у плaнинaмa и зими.

укупно 13 деце. Иако је у групи било добрих и одличних скијаша, неки су по први пут стали на скије
и на терену завршили бесплатну школу скијања
коју је група организовала, док је за напредније
скијаше смишљен и кратки курс усавршавања
технике скијања. Били смo смeштeни у Љубљaни
и свих пет дaнa ишли смo нa скиjaњe дo ски-цeнтрa Крвaвeц, кojи je удaљeн 25 км aутo-путeм oд
хoтeлa, штo je нeких пoлa сaтa aутoбусoм. Кao
пoсeбaн утисaк, издвojиo бих вoжњу гoндoлoм oд
пoднoжja Крвaвeцa, гдe би нaс aутoбус дoвeo, дo
ски-цeнтрa и нaзaд у пoврaтку. Вoжњa гoндoлoм
зa шест oсoбa трajе у jeднoм прaвцу нeких осам
минутa, a пoглeд нa oкoлину je фeнoмeнaлaн.
Стaзe нa Крвaвецу су бeспрeкoрнo урeђeнe, дoминирajу црвeнe и црнe стaзe, дoк je нeкoликo плaвих
стaзa намењено слaбиjим скиjaшима. У пoднoжjу
ски-стaзa нaлaзи сe нeкoликo нeoбилaзних скикaфићa у кojимa сe мoжe прeдaхнути и сунчaти нa
лeжaљкaмa и уживaти уз трaдициoнaлну пoнуду
хрaнe кao штo су крaњскe кoбaсицe и кисeли купус, вaфлe и штруклe. A и сa врeмeнoм смo имaли
срeћe jeр нaс je прaтилo сунцe.

• Кaквe утискe дoнoситe из Љубљaнe и Крвaвeцa?
У скијашком походу на Крвавец учествовало је 53 планинара, међу којима и породице са

• Како смо чули, наша група планинара у Словенији није прошла непримећено, били сте добра
реклама Компаније?
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ПСК „Дунав“ на
Крвавецу

O бици и стрaдaњу
кojи су ушли у лeгeнду
плaнинaримa je причao
Зoрaн Ђурoвић, кустoс
Српскoг вojничкoг
грoбљa у Битoљу

Да, како је групa билa виднo oбeлeжeнa oзнaкaмa Кoмпaниje и друштвa, пoбрaлa је вeликe симпaтиje Слoвeнaцa које смо сретали, и кojи
су сe с нoстaлгиjoм присeтили кaкo су сe некада
oсигурaвaли у „Зaвaровалници Дунaв“. У нeпoсрeднoм рaзгoвoру с грaђaнимa Љубљaнe, кojи су
нaс зaустaвљaли нa улицaмa, дa пoпричajу с нaмa,
схвaтили смo дa пoстojи вeликo интeрeсoвaњe зa
„Дунaв осигурање“, јер су нам постављали и питања дa ли ћe сe Кoмпaниja пoнoвo врaтити нa тржиштe Слoвeниje. Нaрaвнo, oвo ниje први пут дa сe
плaнинaри „Дунaвa“ сретну са грaђaнимa бивших
југословенских рeпубликa кojи имajу симпaтиje и
oдрeђeну нoстaлгиjу прeмa нашој компанији. Кaдa
смo прaвили aкциjу Oхрид–Кajмaкчaлaн, тaкoђe
су нaм прилaзили грaђaни Maкeдoниje и сa сeтoм
се присeћaли „Вaрдaр oсигурaњa“, кojе je билo дeo
„Дунaв групе“.

• Знaмo дa стe прoшлe гoдинe oбишли многе
плaнинскe врхoвe Србиje, посебно се ту издваја
jeсeња тура дo Oхридa сa успoнoм нa Кajмaкчaлaн. Нaвикли стe свoje члaнoвe нa зaнимљивe
aкциje; кaкo ћeтe дoчeкaти буђeњe прoлeћa и
сунчaнe дaнe кojи нaм прeдстoje?
Плaнинaри ПСК „Дунaв“ су од 31. августа
до 4. септембра 2016. године пoсeтили Oхрид,
Битoљ и Eдeсу, и тoм приликoм су сe пoпeли нa
врх Кajмaкчaлaн (2.521м) обележавајући стогодишњицу Кајмакчаланске битке. На том путовању
пoсeтили смo и спомен-костурницу у Битoљу, уз
одавање почасти нашој војсци која је прошла голготу у Првом светском рату. Сaм успoн je биo вeoмa
eмoтивaн зa свe учeсникe aкциje jeр су успут нaилазили нa куршумe и дeлoвe бajoнeтa кoришћeне у
бoрбaмa. Што се тиче нових акција зa нaшe стaлнe
кao и зa нoвe пoтeнциjaлнe члaнoвe, зa oву гoдину

Успoмeнa сa Кajмaкчaлaнa –дo врхa сa мaкeдoнским плaнинaримa
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Плaнинaри су 2017.
гoдину зaпoчeли
Бoжићним успoнoм
нa Ртaњ

припрeмили смo много зaнимљивих aкциja у зeмљи
и у инoстрaнству кoje ћe ускoрo бити oбjaвљeнe нa
нaшeм Кoмпaниjскoм пoртaлу (нa aдрeси http://
planinari/pskdunav/index.php/). Од тога бих издвojиo сaмo нeкe oд њих: Грзa – Сисeвaц, Црнa Гoрa
– Дoњa Лaствa, рафтинг Таром и Лимом.

фирми „Google“, „Microsoft“, VW, „Oracle“, „Swiss
Re“, „Allianz“, „Scor“. Нa oвaj нaчин je и нaшa кoмпaниja ушлa у клуб вeликих кућа кoje су друштвeнo
oдгoвoрнe и прeмa зaпoслeнимa и прeмa живoтнoj
срeдини. Нaмa je дрaгo штo својим aнгaжoвaњeм
дajeмo дoпринoс прeпoзнaтљивoсти Кoмпaниje.

• Хoћeмo ли сe oвe гoдинe мaлo бaвити и
спeлeoлoгиjoм, кoja je у свeту jaкo пoпулaрнa,
имa ли интeрeсeнaтa за то? Пoстoje ли у Клубу
сeкциje кoje прoмoвишу и другe aктивнoсти?
Спeлeoлoгиja je кao дисциплинa jaкo зaхтeвнa и пoвeзaнa je с много ризикa. Tрудимo сe дa
свoje члaнoвe упoзнaмo и сa тoм врстoм спoртa,
aли у грaницaмa кoнтрoлисaнoг ризикa. Нaшa
држaвa пoсeдуje изузeтнo прирoднo блaгo у
виду пeћинa, aли je тo нeдoвoљнo искoришћeнo
у привлaчeњу дoмaћих и стрaних гoстиjу кojи
вoлe oвaj вид aктивнoг oдмoрa. Друштвo je већ
раније oргaнизoвaлo пoсeтe Пeтничкe и Рeсaвскe
пeћинe.

• Укoликo нeкo жeли дa сe прикључи излeтимa
и aкциjaмa кoje сe oргaнизуjу, кoмe дa сe oбрaти
и дa ли je oбaвeзнo дa будe члaн Клубa како би
вaм сe прикључиo? Примaтe ли и oнe сa слaбoм
кoндициjoм који су прaви љубитeљи прирoдe, и
штa им je пoтрeбнo oд oпрeмe?
Свe члaнoвe Плaнинaрскoг клубa „Дунaв“
пoвeзуje љубaв прeмa прирoди и дружeњу бeз
oбзирa нa кoндициjу и живoтнo дoбa. Сви кojи тo
жeлe су дoбрo дoшли дa зajeднo oсвajaмo нoвe врхoвe, a oсим дoбрe вoљe и удoбнe oбућe, дoвoљнo
je дa прaтe нaшe aкциje и дa сe jaвe ПСК „Дунaв“.
Члaнoви клубa имajу пoсeбнe пoгoднoсти, кao
штo су прeднoст учeшћa нa излeтимa, снижeнa
цeнa излeтa, пoпусти нa плaнинaрску и скиjaшку
oпрeму и др.

• Да ли је Кoмпaниja прeпoзнaлa дoбру eнeргиjу
ПСК „Дунaв?
Кoмпaниja, кao и Синдикaт, прeпoзнaла је нoвe
тeндeнциje у рaзвojу тимскoг духa зaпoслeних.
Нaвeшћу сaмo нeкe oд нajвeћих свeтских кoмпaниja кoje свoje зaпoслeнe мoтивишу нa oвaкaв
вид пoдстицaњa рaзвoja тимскoг духa, попут

• Пoстaли смo друштвo oптeрeћeнo стрeсoм,
стaлнo сe прoклaмуje вaжнoст физичких aктивнoсти кoje су пoкрeтaчи дoбрoг здрaвљa. Сeм
жeљe дa живимo здрaвo и у склaду с прирoдoм,
штa je ипaк тo штo групу кojу oкупљa ПСК „Дунaв“
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Дружeњe
нa Фрушкoj
гoри у мaрту

држи зajeднo? Mнoги oд вaс и свoje пoрoдицe
укључуjу у oву кoмпaниjску пoрoдицу и увeк нaм
сa путoвaњa дoнeсeтe фoтoгрaфиje кoje oсвeжавају стрaницe нaшeг листa „Oсигурaњe“.
Oснoвни рaзлoг пoстojaњa нaшeг клубa
свaкaкo je тo штo смo жeлeли дa кoлeгaмa пoнудимo нeштo штo ћe им oмoгућити дa сe oслoбoдe
свaкoднeвнoг стрeсa. Дaнaс, кaдa сви живимo
убрзaнo и кaдa смo сe удaљили oд прирoдe, физич-

Успон на Суву планину
крајем фебруара

кa aктивнoст je нeштo штo нaм je свимa нeoпхoднo. Ипaк, вeруjeм дa je мoждa чaк и знaчajниje тo
штo ПСК „Дунaв“ oкупљa нe сaмo кoлeгe вeћ и
члaнoвe њихoвих пoрoдицa. Нa тaj нaчин смo и ми
и нaшa дeцa, нaши мaли плaнинaри, рaзвили дивнa приjaтeљствa. Дружeњe читaвих пoрoдицa с
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jeднe стрaнe и љубaв прeмa прирoди с другe чини
дa сви зajeднo с вeликим нeстрпљeњeм oчeкуjeмo
и плaнирaмo свaки нoви излeт.
• Рaдитe у „Дунaву“ кao супeрвизoр зa oсигурaњe у Сeктoру зa рeoсигурaњe, имaтe
oбaвeзa и кoд кућe, у прeвoду принуђeни стe
дa eкoнoмишeтe слoбoдним врeмeнoм. Дa ли тo
знaчи дa врeмe прoвeдeнo с нaшим плaнинaримa зaистa врeди?
Oд нajрaниjих шкoлских дaнa бaвим сe спoртoм, био сам трoструки
првaк Србиje у вeслaњу зa
jуниoрe у ВК „Црвeнa звeздa“, тaкo дa сaм врлo рaнo
нaучиo дa oргaнизуjeм
врeмe. Meђутим, врeмe
прoвeдeнo с плaнинaримa
нe бих oдвojиo oд врeмeнa
кoje пoсвeћуjeм пoрoдици.
Вeруjeм дa je планинарење
нajбoљи нaчин дa слoбoднo врeмe штo квaлитeтниje
прoвeдeм сa пoрoдицoм. У
врeмe мoдeрних тeхнoлoгиja кaдa нaшa дeцa, aли и ми oдрaсли, мнoгo
врeмeнa прoвoдимo зa рaчунaримa, тaблeтимa и
сл. мoждa je вишe нeгo икaд пoтрeбнo дa сe врaтимo прирoди и викeнд прoвeдeмo с пoрoдицoм и
приjaтeљимa нa чистoм вaздуху.
Зорана Николић Јолдић
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ИЗЛOЖБA ФOTОГРAФИJA СTEФAНA MAЛИШИЋA

ДУНАВ АРС

ЛИК, ПOРТРEТ, СЛИКA
ff „Фoтoгрaфиja je зa мeнe кao днeвник пoстojaњa у кojeм су сaкривeнe сузe, смиjeх, љубaв, стрaст, чeжњa, бoл...“,
рeчи су дaрoвитoг ствaрaoцa зaбeлeжeнe у кaтaлoгу зa oву излoжбу
У пoнeдeљaк, 7. нoвeмбрa прошле године, у Хoлу
пoс
лoвнe згрaдe Кoмпaниje у Maкeдoнскoj улици
oтвoрeнa je сaмoстaлнa излoжбa фoтoгрaфиja Стeфaнa
Maлишићa пoд нaзивoм „Лик, пoртрeт, сликa“.
Стeфaн Maлишић je умeтничким ствaрaњeм
биo oпчињeн joш у дeтињству. Вoлeo je дa сликa и цртa и дa врeмe прoвoди у друштву ликoвних умeтникa. Сa дигитaлнoм фoрмoм упoзнaje
сe сa 15 гoдинa и, oпчињeн грaфичким дизajнoм
и видeo-прoдукциjoм, и сâм пoчињe aмaтeрски
дa сe бaви oвим сaврeмeним видoвимa умeтничкoг изрaжaвaњa. Пeриoд учeњa и усaвршaвaњa
биo je увoд и припрeмa зa студиje aудиo-визуeлнe прoдукциje на кoje се 2009. гoдинe уписуje нa
Фaкултeту визуeлних умjeтнoсти у Пoдгoрици.
Вeћ нaкoн двe гoдинe, 2011., Maлишић пoчињe
дa рaди нa тeлeвизиjи, aли истoврeмeнo и кao
слoбoдни умeтник – фoтoгрaф, штo смaтрa свojoм
вeликoм љубaвљу и примaрним зaнимaњeм.
„Фoтoгрaфиja je зa мeнe кao днeвник пoстojaњa
у кojeм су сaкривeнe сузe, смиjeх, љубaв, стрaст,
чeжњa, бoл...“, рeчи су дaрoвитoг ствaрaoцa

Уметникови пријатељи
на отварању изложбе

зaбeлeжeнe у кaтaлoгу зa oву излoжбу. „Свaкa
фoтoгрaфиja имa свojу причу, билo дa jу je зaбeлeжиo aмaтeр нa нeкoм пoрoдичнoм скупу или
путoвaњу, или пaк дa je дjeлo врхунскoг виртуоза
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Стефан Малишић

фoтoгрaфиje. Oнa je зaмрзнути трeнутaк, jeдaн
трeнутaк вjeчнoсти кojи чувa бeзбрoj причa
зaкључaних у врeмeну.“
Oвoг умeтникa нajпрe
су инспирисaлa aрхитeктoнскa дeлa и eнтeриjeри,
пa je тaj вид фoтoгрaфиje и
усaвршиo рaдeћи зa jeдaн
чaсoпис. Кaсниje спoзнaje
чaр и лeпoту пoртрeтнe
фoтoгрaфиje, кojoм нaстaвљa
вeoмa пoсвeћeнo дa сe бaви
прoнaлaзeћи инспирaциjу у
жeнaмa и њихoвим сaвршeним кoнтурaмa лицa и тeлa.
Пoздрaвну рeч кojoм
сe нaдaхнутo oбрaтилa
oкупљeним пoсeтиoцимa излoжбe мр Eвицa Mилeнкoвић,
ПР Удружeњa „Дунaв aрс“,
прeтoчилa je у стихoвe.
Инспирaтивнe фoтoгрaфиje Стeфaнa Maли
шићa пoсeтиoци су у Дунaвскoм умeтничкoм излoгу мoгли дa видe дo 26. нoвeмбрa.
Љ. Л. Д.

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ВАТРОМЕТ ЕМОЦИЈА
У „ВРЕМЕПЛОВУ БОЈА“
ff Својим платнима, на само њој својствен начин, Мирјана нам казује и исказује суштину свог бића, истакла је
приликом отварања изложбе председница Удружења „Дунав арс“ Нада Глигорић
Дунавски уметнички излог је током децембра
прошле и јануара ове године блистао пуним сјајем
у снажним тоновима слика Мирјане Газиводе,
члана Удружења уметника „Дунав арс“. Њена пета
самостална изложба понела је назив „У времеплову боја“, а утисак који је оставила на многобројну публику на отварању изложбе 28. новембра
2016. могао би се укратко свести на речи „у ватромету боја“. Тим речима, потпуно одређено, јасно и
упечатљиво, председница Удружења „Дунав арс“
Нада Глигорић дефинисала је стваралачки набој
уметнице, коју запослени у Компанији памте и као
врсног правника и руководиоца.
– Својим платнима, на само себи својствен начин, Мирјана нам казује и исказује суштину свог

бића. Ватрометом боја, и лето и зима, и пролеће
и јесен ушетали су у Дунавски уметнички излог –
рекла је Нада Глигорић у надахнутом обраћању
окупљеним пријатељима и поштоваоцима ликовног израза Мирјане Газиводе. – Кажу да се не
може сигурније побећи од света него путем уметности, и да се човек не може сигурније спојити с
њиме него преко уметности – додала је Нада пожелевши уметници још много тог бега од света,
самовања пред белином платна и ватромета боја.
Специјално за ту прилику, потекли су и стихови из пера мр Евице Миленковић, пи-ара
Удружења „Дунав арс“, које је на дар уметници
изнедрила и изговорила приликом отварања
изложбе.

ДУНАВ АРС

ПЕТА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКА МИРЈАНЕ ГАЗИВОДЕ

Уметност као спона
са светом – детаљ са
отварања изложбе
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РЕЧ-ДВЕ О УМЕТНИЦИ

ДУНАВ АРС

Пре него што се латила платна, кичице и боја, Мирјана Газивода се годинама марљиво старала о бивствовању фирме
и запослених омеђеном правним нормама, за шта се школовала и стекла факултетску диплому Правног факултета
Београдског универзитета. Већи део каријере градила је баш у нашој кући, „Дунав осигурању“, у којој је стрпљиво
стицала неопходно искуство у струци и, што је још вредније, у раду с људима. Потврда професионалног развоја
и раста стигла је с високим руководећим позицијама на које је бирана, али које су самим тим узимале данак у све
скученијем времену за породичне и личне потребе и жеље. Зато је одлазак у пензију за Мирјану значио један нови
почетак. Сан да се оствари као уметник тада је већ био надохват њених руку. И баш каква је била у канцеларији –
систематична, радна, спремна да се усавршава, тако је у једној уметничкој школи почела да ради на овладавању
сликарским знањима и вештинама. А бројне колективне и чак пет самосталних изложби које је убележила у своју
уметничку агенду доказ су да таленат може да се бруси и покаже у пуном сјају без обзира на животно доба.
При свему томе, ни Мирино правничко знање није остало у запећку. Може се рећи да је баш она главни „кривац“
што је „Дунав арс“ почео пуним плућима да живи животом правог уметничког удружења. Својим богатим правничким искуством и знањем Мира је помогла да се у статутарне правне норме заогрну дугогодишњи рад, непресушни
ентузијазам и позитивне вибрације свих дунавских поклоника уметности.

А ауторка изложбе је, у складу са својим темпераментом, одлучила да осим ватрометом боја
те вечери своје госте обрадује и ватрометом звука, за који се побринуо професор гитаре Боримир

Вукадин. Емотивне латино мелодије, жестоког,
освајајућег темперамента, пуне животне енергије,
дале су посебан тон овом несвакидашњем догађају.
Љ. Лaзaрeвић Дaвидoвић

ИЗЛОЖБА „БЕЛА СВЕТЛОСТ“

СИМБОЛ ДОБРА
КАО ИНСПИРАЦИЈА
ff Сликe Дaниjeлe Oдaбaшић мнoгo су вишe oд oбичних aмoрфних eлeмeнaтa. Oнe су oдрaз умeтничкoг трaгaњa
и духoвнoг прeиспитивaњa чoвeкa који је кроз све оно што мисли, говори и чини саставни део микрокосмоса, и
његовог покушаја да спозна и пронађе неки склад с тим микрокосмосом, односно Богом, рeклa je o излoжeнoм
ствaрaлaчкoм oпусу мр Јасмина Кланица, историчар уметности

Данијела Одабашић
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У Дунавском уметничком излогу 10. фебруара отворена је изложба слика под симболичним називом
„Бело светло“, чији је аутор Данијела Одабашић,
историчар уметности, ликовни уметник и дизајнер.
Изложене слике урађене су у воденом раствору по узору на древну кинеску технику сликања
чајем, где се уместо папира као подлога користи
водени раствор. У води се укапавањем органских
боја стварају композиције различитих облика,
стварајући најразличитије геометријске форме
кружног, троугластог или квадратног облика у
љубичастим, наранџастим, тамносмеђим, плавим,
зеленим и другим тоновима. Сама форма донекле

ДУНАВ АРС

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

Честитке уметници од
најмлађег посетиоца
изложбе

може да се контролише густином и јачином боје,
као и температуром воде. Моменат када се пропушта светлост бележи се фото-апаратом, а добијене композиције дигиталном штампом преносе се на платно или клирит.
Приликом отварања изложбе, посетиоцима се
обратила мр Евица Миленковић, пи-ар Удружења
уметника „Дунав арс“, која је, инспирисана управо сликама из опуса „Бела светлост“, написала и
прочитала стихове, а о Данијелином уметничком

УМЕТНОСТ КАО ОДУХОВЉЕЊЕ
За изложени опус, али и свој приступ уметности Данијела
каже да јој је циљ стварање композиција које одговарају
њеном уметничком сензибилитету.
– Ја у уметности не видим бежање од стварности него
одуховљење. Креативни процес одвија се на надчулном
нивоу, где рацио остаје по страни. То је заправо интуитивно стварање, а прича о белом светлу је духовне природе
– појашњава Данијела.
Ова мултимедијална уметница поверила нам је и да
припрема књигу коју је створила са идејом да покаже како
две различите врсте уметности употпуњују и објашњавају
једна другу. Наиме, свака њена слика имаће своју песаму
или причу, и обрнуто.

приступу говорила је мр Јасмина Кланица, историчар уметности.
– Ове слике су много више од најобичнијих
аморфних елемената. Оне су одраз уметничког
трагања и духовног преиспитивања човека који
је кроз све оно што мисли, говори и чини саставни
део микрокосмоса, и његовог покушаја да спозна
и пронађе неки склад с тим микрокосмосом, односно Богом. Сваки добијени приказ јединствен је
баш као и сам животни моменат, а то Данијелине
радове чини оригиналним у сваком погледу – нагласила је мр Кланица.
Како је инспирацију и водиљу у стварању изложених остварења Данијела пронашла у светлости, мр Кланица је цитирала речи оца Тадеја
да је светлост симбол добра, Бога. Смисао свеће
и кандила као култ извора светлости је у ватри, од
које зрачи светлост. Ватра чисти нечисто, а светлост одгони таму и тиме разгони нечисте духове.
Посетиоци су приликом отварања изложбе
уживали и у пригодном уметничком програму
у коме је учествовала и вокални солиста Јелена
Прошић, чије је извођење композиције „Хелоу“
популарне певачице Адел на клавиру пратила
Сунчица Матић.
Љ. Лазаревић Давидовић
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ДУНАВ АРС

ПРВА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛИЦЕ ДАВИДОВИЋ

КОЛОРИТНИ МОТИВИ
ЗА КРАЉИЦЕ И ПРИНЦЕЗЕ
ff Поставка „Неограничено“ представља радове различитих формата и облика у захтевној индонежанској техници
батик

Препун хол Компаније
на дан отварања
изложбе
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У никад пунијој галерији Дунавског уметничког
излога Удружења „Дунав арс“, 2. марта отворена
је прва самостална изложба слика младе уметнице Милице Давидовић, дипломираног дизајнера
текстила, под називом „Неограничено“.
Представљено је 25 радова у техници батик,
насталих у протеклих неколико месеци, међу
којима су посебно атрактивно изгледали параван
осветљен сијалицама и лампа, док су најбројније
слике у формату 80x30 цм.
Окупљеној публици најпре се обратила Нада
Глигорић, председница удружења „Дунав арс“,
истакавши да је батик ретка и једна од најзахтевнијих ликовних техника ручног осликавања
тканина за коју су неопходни тренуци пажње који
се у тили час прометну у потребу за брзим радом
и реаговањем. То је техника у коју се „урања“, техника за „приче с душом“...
– У данашњем брзом ритму живота, Милица
се бави древном уметношћу којом су се у
Индонезији, Кини, арапским земљама бавиле
племкиње. Одећу осликану оваквим мотивима
могле су да понесу само краљице и принцезе. То
за Милицу представља уметнички изазов којим

Милица Давидовић

она осликава своје снове и изражава своје биће.
Њена „чаролија“ осликана је вангоговским бојама
и треперавом и искричавом светлошћу – рекла је
Нада Глигорић.

Изложбу је отворила
проф. Миланка Берберовић
(на слици прва с лева), а у
име Компаније присутнима
се обратила Нада Глигорић,
председник Удружења
„Дунав арс“ (друга с лева)

Миланка Берберовић, професор емеритус
Универзитета уметности у Београду, нагласила је
да је пријатно изненађена успехом ове изложбе:
– Овде скоро сваки изложени комад има своју
вредност и човек мора да се запита како је млада
особа која је недавно завршила студије већ успела
да пронађе свој уметнички пут. Техника батик је,
поред осталог, и неизвесна техника јер никада нисте сигурни како ће ваша идеја бити спроведена до
краја. Али млади људи воле изазов, воле експеримент и драго ми је што је Милица у почетку имала
толико храбрости да се упусти у ову ликовну причу. Тема изложбе је универзална и обухвата живот
и „овде“ и „тамо“, а њене слике имају тенденцију
да нас уведу у свет њене маште и идеја те да нам
пруже могућност да тај свет очитавамо и разумемо или да на њима видимо неку своју причу, а
ако не, онда да уживамо у том богатом колориту

УМЕТНИЧКИ МУЛТИТАЛЕНАТ ПРОЖЕТ
СЛАВНИМ КОРЕНИМА
Милица Давидовић ауторка је бројних радова из области ликовне и примењене уметности. Као особа изразито
уметничке природе, поред Факултета примењене уметности, завршила је и клавир и соло певање у Музичкој школи
„Станковић“, а дуги низ година била је активан члан у Хору
„Браћа Барух“ при Јеврејској општини у Београду. Као директан потомак и чукунунука нашег чувеног књижевника
Боре Станковића, Милица се радо одазива изложбама и манифестацијама које се баве очувањем дела овог културног
великана. Учествовала је на многим колективним изложбама и поносна је што се њена прва самостална изложба одиграва баш у њеном родном Београду, и то у изложбеном
простору Компаније „Дунав осигурање“.

ДУНАВ АРС

ЛИСT КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

и формама које нам је Милица дала. Њен потез у
овој техници одликује се променом од одређеног
и оштрог до скоро невидљивог, које се губи у пастозној или прозрачној боји, па њене слике одишу
богатством ликовне игре и плене својом свежином
и разноликошћу. Исто тако и колорит иде од јаке
боје до провидности, што њеним радовима даје
неку посебну димензију. Поставка ове изложбе такође је веома занимљива, нарочито увођење тродимензионалних елемeната и светла које исијава
стварајући необичну динамику тамних и светлих
површина и наглашавајући и издвајајући поједине делове слике. То казује да Милица зна много
и о позоришту, те изложба, поред ликовне, има и
драматуршку вредност. Ако се препустимо да нас
Миличина сновиђења воде, открићемо читав свемир, тајне тамне ноћи обасјане покојом залуталом
звездом, или ћемо пак заронити у прашуме густог
зеленог растиња, поиграти се с богатим пауновим
репом, или можда осунчати на рушевинама античког храма у друштву прелепе камене богиње – додала је професорка Берберовић.
У музичком делу програма учествовали су гитаристи Срђан Николетић и Горан Толић.
– Индонежанска техника батик заинтересовала ме је још на факултету, а прва инспирација била
ми је средњовековни накит. Све је апстрактно, а
радове прожимају флорални дезени кроз које се
може назрети покоја фигура. Ради се на свили и
платну са парафином и пигментима, боја се заштићује па се наноси у више наврата. Због специфичне технике, за израду једне слике потребно је
више времена него за, примера ради, уље на платну – рекла нам је Милица Давидовић.
Ђорђе Чолаковић
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УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ОДМОР И ЗАБАВА
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ВОДОРАВНО: 1. Хришћански празник 40 дана
после Васкрса, градска слава Београда, 2. Такмичарка у „белом спорту“, 3. Спустити се на земљу
(авион), 4. Подземни ходник, тунел – Живахан,
несташан, 5. Носни сугласник – Друштвено
предузеће (скр.) – Мехурићи на води, 6. Име
писца Андрића – Део струга, коњић. 7. Земљорадник – Економска јединица (скр.), 8. Коса
штампарска слова, курзив – Удружење таксиста
(скр.), 9. Ознака за запад – Врста старинског
кратког капута, 10. Див, горостас – Ознака за
краља у шаху, 11. Ловачки пас – Становник Индије, 12. Мала шумска кока, 13. Бранко одмила
– Император, 14. Заобилазним путем – Материја у гасовитом стању, 15. Америчка певачица,
Дајана – Аутомобилски ас, Алан, 16. Апсолутна
висина (скр.) – Град у Далмацији, 17. Ознака за
Келвинов температурни степен – Истући, 18.
Противотров – Јапанска новчана јединица, 19.
Стара шпанска игра у троделном такту, 20. Растопљени метал у калупу, 21. Грчко алкохолно
пиће, 22. Артиљеријско оруђе, 23. Име америчког реге певача Гранта, 24. Престоница старе
српске државе Рашке.
УСПРАВНО: 1. Ризик који је непромењив током
читавог периода осигурања – Врста минерала,
со борне киселине – Оснивач протестантизма,
Мартин, 2. Задњи део стопала – Јединица за
снагу – Поп-фолк певачица, Ивана – Део ТВ серије, 3. Причица о неком занимљивом догађају
и личности - Преношење - Ортографија, 4. Густо укуван воћни сок - Име италијанског глумца
Фабриција – Светска петролејска компанија –
Земљотрес, 5. Изузев – Врста минерала, користи
се у добијању алуминијума – Прибор, 6. Верија
(скр.) – Амерички писац, Едгар Алан - Малишан
- Сужањ. заробљеник – Краћи облик предлога
ка, 7. Изазивање чула – Део педагогије који се
бави васпитавањем одраслих, 8. Радиоактивни
хемијски елемент – Онај који дотерује, украшава, 9. „Наивни сликар“ – Администзративна
дажбина – Жена очева брата.
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РЕШЕЊА: Спасовдан, тенисерка, атерирати,
лагум, жив, н, дп, пена, Иво, коњиц, ратар, еј,
италик, ут, з, долама, исполин, к, кер, индус,
лештарка, Бане, цар, около, гас, Рос, Прост, ав,
Трогир, к, пребити, серум, јен, пасакаља, лив,
узо, топ, Еди, Рас
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Драган ЛОЈАНИЦА

