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Упркoс нeпoвoљним eкoнoмским крeтaњимa 

у мeђунaрoднoм oкружeњу кoje у 2016. гoди-

ни кaрaктeришe рaст свeтскe приврeдe oд свeгa 

3,1 oдстo, штo je, прeмa извeштajу Meђунaрoд-

нoг мoнeтaрнoг фoндa, нajнижи рaст joш oд из-

биjaњa свeтскe финaнсиjскe кризe 2008. гoдинe, 

eкoнoмскa крeтaњa у нaшoj зeмљи имaлa су пoзи-

тивaн трeнд. Прoцeс спрoвoђeњa мeрa фискaлнe 

кoнсoлидaциje и структурних рeфoрми зaпoчeт 

крajeм 2014. гoдинe дoпринeo je jaчaњу oтпoр-

нoсти дoмaћe приврeдe нa прoмeнe у мeђунaрoд-

нoм oкружeњу, тe MMФ и у нaрeднoм пeриoду 

предвиђа рaст приврeднe aктивнoсти у Србији, 

чуло се на Ванредној седници Скупштине Ком-

паније „Дунав осигурање“ одржаној 21. јула. То 

је речено приликом разматрања економских и 

тржишних услова у којима је прошле године по-

словала ова осигуравајућа кућа, као и предузећа 

у њеном саставу, те уз представљање Извештаја 

о пословању и предлога одлуке о усвајању кон-

солидованих финансијских извештаја од 1. јану-

ара до 31. децембра 2016. године. Истакнуто је 

да је Влада Републике Србије водила економску 

политику у складу са усвојеним Програмом еко-

номских реформи за период од 2016. до 2018. го-

дине и Фискалном стратегијом за 2016. годину са 

пројекцијама за наредне две године, настојећи да 

одржи макроекономску стабилност, смањи јав-

ни дуг и побољша економске перформансе наше 

земље. Подаци Републичког завода за статистику 

указују на то да су наведене мере дале адекват-

не ефекте будући да је српска економија, мерено 

кретањем бруто друштвеног производа, у 2016. 

години порасла за 2,8 одсто, настављајући тако 

тенденцију раста започету у претходној години. 

Притом су премашена очекивања од 1,8 одсто 

пројектована у Фискалној стратегији. 

Пословни резултати с позитивним 
предзнаком

За Компанију „Дунав осигурање“ као матично 

правно лице групације правних лица чији је ос-

нивач и којима управља сразмерно свом учешћу 

у капиталу, а то су „Дунав ре“, „Дунав турист“, 

„Дунав ауто“, „Дунав друштво за управљање 

добровољним пензијским фондом“, „Дунав 

Стокброкер“, „Дунав осигурање“ Бањалука са 

повезаним правним лицем „Дунав ауто“ Бања-

лука, прошлу годину је у позитивном смислу 

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ

УВЕЋАНА ИМОВИНА  
 „ДУНАВА“ 

 На седници је једногласно донета Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније 
као матичног правног лица и зависних правних лица у земљи и иностранству за период од 1. јануара до 31. 
децембра 2016, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора 

 Најважнији циљ Компаније у 2017. години јесте задржавање лидерске позиције на домаћем тржишту осигурања

Тамара Радаковић, директор Финансијске функције известила 
чланове Скупштине о резултатима пословања
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обележило Решење Народне банке Србије донето 

у априлу којим је утврђено да је Компанија своје 

пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 

организацију и акте ускладила с одредбама новог 

закона о осигурању и испунила услове прописане 

за обављање свих врста животних и неживотних 

осигурања.

На седници су затим разматрани консоли-

довани финансијски извештаји групе, који су 

презентовани као извештаји јединственог еко-

номског ентитета. Компанија је припремила кон-

солидоване финансијске извештаје коришћењем 

једнообразних рачуноводствeних политика 

за сличне трансакције и остале догађаје под 

сличним околностима. 

– У  посматраном  периоду, Компанија је зајед-

но с предузећима у свом саставу, реализујући 

циљеве утврђене пословном политиком, оствари-

ла нето добитак у износу од 1.010.852.000 динара. 

Притом, укупни пословни (функционални) прихо-

ди износе 22.692.296.000 динара и за 11,5 одсто 

већи су него у 2015. години – извeстилa je члaнoвe 

Скупштинe aкциoнaрa Taмaрa Рaдaкoвић, дирeк-

тoр Финaнсиjскe функциje у Кoмпaниjи.

– Укупни приходи од премије осигурања и 

саосигурања износе 20.990.052.000 и код њих 

је и остварен највећи апсолутни раст у укупном 

износу од 2.157.930.000 динара или 11,5 одсто. 

Остварена бруто премија износи 24.259.187.000 

динара и за 7,3 одсто већа је у односу на прет-

ходну годину. У њој неживотна осигурања учес-

твују са 94,2 одсто, а животна са 5,8 процената. 

Пословни приходи од премије реосигурања и 

ретроцесија износе 567.016.000 динара и код њих 

је остварен највећи процентуални раст, и то за 

34,2 одсто или 144.626.000 динара. Приходи од 

послова непосредно повезаних с пословима оси-

гурања износе 311.170.000 динара, што је за 17 од-

сто више него у 2015. години – навела је Тамара 

Радаковић износeћи и остале релевантне податке 

о пословању у минулој години.

У 2016. забележен је и раст функционалних 

расхода у односу на 2015. за 15,5 процената, где 

су расходи за накнаду штета и уговорених износа 

већи за 8,3 одсто.

Ликвидиране штете износе 9.311.526.000 ди-

нара. Од тог износа 88,7 одсто отишло је за штете 

неживотних осигурања, 6,2 одсто за штете живот-

них осигурања, 4,9 одсто за штете реосигурања и 

ретроцесија, а 0,2 одсто за штете саосигурања.

На повећање трошкова спровођења осигу-

рања од 4,2 одсто највећи утицај имало је по-

већање трошкова прибаве од 6,85 одсто у од-

носу на 2015, док је до највећег смањења трош-

кова дошло у оквиру осталих трошкова спро-

вођења осигурања и провизија од реосигурања и 

ретроцесија.

Укупна имовина Компаније на дан  31. 12. 

2016. износи 40,13 милијарди динара и  у одно-

су на  претходну годину увећана је за 9,4 одсто. 

У структури имовине највеће је учешће кратко-

рочних финансијских пласмана (49,3%), следе 

нематеријална улагања, некретнине, постројења, 

опрема, софтвер и остала права (25,4%), остала 

имовина (11,7%), потраживања (7,0%), готовина 

и готовински еквиваленти (3,8%), дугорочни фи-

нансијски пласмани (2,6%) и залихе (0,2%).

Управљање ризицима

Посебна пажња у Компанији посвећена је управ-

љању ризицима у настојању да се потенцијални 

негативни утицаји на финансијско пословање 

сведу на минимум. Компанија у оквиру управ-

љања ризицима спроводи сопствену процену ри-

зика и солвентности идентификујући све ризике 

којима је у свом пословању краткорочно или ду-

горочно изложена или би могла да буде изложе-

на. Сва друштва која послују у оквиру групе, а за 

која је то обавезно, на дан 31. 12. 2016, испунила 

су услове који се односе на адекватност капитала.

„ДУНAВ OСИГУРAЊE“ ИСПЛAТИЛO ДИВИДEНДУ AКЦИOНAРИМA
„Дунaв oсигурaњe“ исплaтило je дивидeнду aкциoнaримa пo oснoву дoбити утврђeнe у гoдишњим финaнсиjским из-

вeштajимa Кoмпaниje зa 2016. гoдину. Oдлуку o рaспoдeли дoбити зa 2016. путeм исплaтe дивидeндe у брутo висини oд 894,2 
милиoнa динaрa дoнeлa je Скупштинa aкциoнaрa нajвeћe нaциoнaлнe oсигурaвajућe кућe. 

Прaвo нa дивидeнду имajу aкциoнaри кojи су нa дaн 17. aприл 2017. гoдинe били уписaни у Цeнтрaлни рeгистaр кao 
зaкoнити имaoци aкциja Кoмпaниje. Рeпублици Србиjи, кao нajвeћeм пojeдинaчнoм aкциoнaру, дивидeндa je уплaћeнa нa рaчун 
буџeтa у изнoсу oд 405,08 милиoнa динaрa, дoк je oстaлим aкциoнaримa дивидeндa уплaћeнa прeкo Цeнтрaлнoг рeгистрa.
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Током наредне године очекује се наставак 

реформе у делатности осигурања са циљем ства-

рања стабилног тржишта. Посебна пажња биће 

усмерена на контролу пословања, процену и на-

чине управљања ризицима којима су друштва из-

ложена. Народна банка Србије као регулаторни 

орган препоручује да друштва за осигурање своје 

активности усмере ка јачању поверења осигу-

раника обезбеђивањем веће транспарентности 

својих услуга и преузимањем одговорности за 

едукацију потенцијалних осигураника, о чему се 

Компанија већ увелико брижљиво стара.

У таквим околностима, најважнији дефи-

нисан пословни циљ Компаније за 2017. годину  

јесте задржавање лидерске позиције на домаћем 

тржишту осигурања. Осим овог примарног за-

датка, Компанија ће бити фокусирана и на ис-

пуњење регулаторних стандарда у погледу по-

крића техничких резерви, адекватности капитала 

и извештавања регулаторних органа, рацио-

нализацију трошкова пословања, припреме за 

увођење концепта Солвентности II, као и на даље 

унапређење процеса рада.  

На овој седници једногласно је донета Одлука 

о усвајању консолидованих финансијских из-

вештаја Компаније за период од 1. јануара до 31. 

децембра 2016, са Извештајем о пословању и 

Мишљењем независног ревизора.

Љ. Лазаревић Давидовић

Пословни приходи у 2016. за 11,5 одсто већи него у 2015. години (пословна зграда Компаније у Македонској 4 у Београду)
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ВЛАДИСЛАВ ПРОТИЋ, ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА СТАНДАРД И КВАЛИТЕТ КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

ЈОШ ЈЕДАН СЕРТИФИКАТ У  
 ПОСЕДУ НАШЕ КОМПАНИЈЕ

 Да би испунила захтеве одређених стандарда, успешна компанија пре свега мора да испољи опредељеност за 
испуњење захтева стандарда, као и посвећеност руководства и запослених испуњењу ових захтева

Од 29. маја до 7. јуна ове године у Компанији је 

био на провери систем менаџмента безбедношћу 

информација ISO/IEC 27001:2013. Проверу је спро-

вео тим Компаније SGS Београд, а о резултатима 

провере, значају сертификата, те улози и задаци-

ма Сектора за стандард и квалитет, разговарали 

смо са Владиславом Протићем, директором те 

организационе јединице, која је између осталог 

задужена за одржавање постојећих и увођење 

нових стандарда у Компанији.

• Како бисте оценили најновију, недавно за-

вршену, екстерну проверу система менаџмента 

безбедношћу информација у нашој компанији?

У Компанији је, у периоду од 29. маја до 7. 

јуна ове године, спроведена сертификациона 

провера у складу са захтевима стандарда ISO/

IEC 27001:2013 (систем менаџмента безбедношћу 

информација). Проверу је спровео тим Компаније 

SGS Београд, која је део највеће светске компаније 

за верификацију, испитивање и сертификацију 

система квалитета SGS из Швајцарске. Резултати 

провере су више него задовољавајући, с обзиром 

на то да нису констатоване ни мале ни велике 

неусаглашености, па је тим проверавача, у свом 

извештају, предложио издавање Сертификата. 

Компанија ће Сертификат добити наредних дана 

и тако се придружити групи друштава за оси-

гурање која већ поседују ову потврду о безбед-

ности информација.

• Шта је задатак Сектора за стандард и 

квалитет?

Основни задатак Сектора за стандард и ква-

литет је одржавање постојећих и увођење нових 

стандарда у Компанији. Овде треба напоменути 

да је Сектор надлежан и за контролисана друштва 

Компаније, па је „Дунав осигурање“ а.д. Бањалука 

сертификовано за стандард ISО 9001:2008 од јуна 

2010. године. У наредном периоду очекује се рад 

на увођењу стандарда у „Дунав друштву за уп-

рављање добровољним пензијским фондом“ и 

„Дунаву ре“. Остали задаци Сектора су усклађи-

вање процедура са захтевима стандарда, дист-

рибуција процедура и осталих аката Компаније 

путем корпоративног портала, спровођење ин-

терних провера, као и стално преиспитивање и 

унапређење система менаџмента квалитетом.

• На који начин се спроводи интерна провера?

Интерне провере су један од основних за-

датака Сектора. Сви запослени у Сектору, њих 

осам, поседују сертификате интерних прове-

равача за стандарде ISO 9001:2015 и ISO/IEC 

27001:2013. Интерне провере спроводе се на 

основу годишњег распореда провера који се до-

носи крајем године за наредну годину, а усваја 

га Одбор за квалитет. У току године, планиране 

су интерне провере у свим организационим је-

диницама Компаније (функције, дирекције, ГФО 

Владислав Протић
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и ЦНШ). Интерне провере спроводе се и у ни-

жим организационим јединицама у оквиру ГФО 

(пословнице). Током 2016. године спроведено 

је 50 интерних провера на преко 100 локација. 

Спроводе их тимови проверавача (два или три 

проверавача), који испитују усклађеност по-

словних процеса у организационој јединици с 

прописаном технологијом рада (процедурама). 

Резултат интерне провере је Извештај са прове-

ре, који садржи налазе провере, констатоване 

неусаглашености уколико их је било, те захтеве 

за спровођење корективних мера (ЗКМ) за от-

клањање неусаглашености, као и запажања и 

предлоге за унапређење. У организационим је-

диницама у којима су издати ЗКМ, након пропи-

саног рока спроводи се провера ради праћења у 

којој се испитују ефекти корективних мера и кон-

статује отклањање неусаглашености. Извештај 

о спроведеним интерним проверама директор 

Сектора подноси Одбору за квалитет. 

•Који су послови екстерне провере?

Екстерне провере, у складу са уговором о по-

словно-техничкој сарадњи, спроводи Компанија 

SGS, Београд. Екстерне провере могу бити сер-

тификационе, ресертификационе и надзорне. 

Ове прве спроводе се приликом увођења но-

вог стандарда у Компанију, ради потврђивања 

усклађености њеног пословања са одређеним 

стандардом, а након њих се издаје Сертификат. 

Важење Сертификата је три године, и након ис-

тека тог рока, спроводи се ресертификациона 

провера. Потом се важење Сертификата про-

дужава за наредне три године. Током периода 

трајања Сертификата, сваке године обавезно 

се спроводе надзорне провере (прва и друга) 

које потврђују важење Сертификата. Екстерне 

провере се спроводе на основу Audit плана 

Компаније SGS, који садржи локације на којима 

ће провере бити спроведене, термине и предмет 

провере.

• Шта једна успешна компанија мора да има 

како би задовољила стандарде квалитета?

Да би испунила захтеве одређених стандар-

да, успешна компанија као што је „Дунав осигу-

рање“ пре свега мора да испољи опредељеност за 

испуњење захтева стандарда, као и посвећеност 

руководства и запослених испуњењу ових захте-

ва. Када су испуњени услови, следи прописивање 

процедура у складу са захтевима стандарда и 

усклађивање процеса с прописаним процедура-

ма. Сви стандарди засновани су на PDCA циклусу 

(plan-do-check-act или планирај-уради-провери-

побољшај), и то је управо основ да би се задо-

вољили захтеви стандарда.

• Шта сертификат значи нашој компанији и 

какву она практичну корист има од тога?

Ако говоримо о Сертификату за стандард ISO/

IEC 27001:2013, Компанија има вишеструке ко-

ристи. То се, пре свега, огледа у испуњењу закон-

ских одредаба, као и одредаба Народне Банке 

Србије као надзорног органа за област осигурања. 

Тим интерних проверавача са директором Сектора: Саша Гарић, Младен Марчетић, Владимир Ђокић, Аријела Балаћ, Бранислав Пауновић, Ненад Савић 
и Владислав Протић
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Добијањем овог сертификата, Компанија је прак-

тично испунила све захтеве садржане у Одлуци 

НБС о минималним стандардима безбедности ин-

формационих система финансијских организација 

(која за осигурања важи од средине 2014. године), 

као и захтеве Закона о безбедности информација 

и Закона о заштити података о личности. Такође, 

поседовање овог сертификата има значајну уло-

гу приликом јавних набавки (тендера) где се, све 

више, као један од захтева појављује управо по-

седовање Сертификата. Наравно, можда и најзна-

чајнија корист јесте промовисање Компаније као 

организације која безбедно поступа са информа-

цијама о својим клијентима и сарадницима.

• Можете ли подсетити на кратак историјат и 

еволуцију система квалитета (када се први пут 

помиње)?

Ово питање постављате у правом тренутку. 

Наиме, ове године Сектор за стандард и квалитет 

слави двадесетогодишњицу постојања. Те 1997. 

године формиран је Центар за стандард, квали-

тет, организацију и едукацију, као претеча да-

нашњег сектора. У том тренутку Центар је имао 

само три запослена. Број запослених се с вре-

меном повећавао. У периоду 1997–2000. година 

радило се на креирању потребне документације 

и увођењу стандарда ISO 9001. Прву сертифика-

циону проверу спровео је Савезни завод за стан-

дардизацију 2000. године и Компанија је добила 

Сертификат. У том тренутку, били смо прва и је-

дина осигуравајућа кућа са уведеним системом 

менаџмента квалитетом. У наредним годинама, 

Центар је радио на унапређењу система менаџ-

мента квалитетом, пре свега у погледу начина 

дистрибуције докумената, и од 2006. године 

почиње електронска дистрибуција докумената 

путем портала SharePoint. У том периоду Центар 

остаје без на-

длежности веза-

них за организа-

цију и едукацију и 

прераста у Сектор 

за стандард, ква-

литет и етичку 

усклађеност у ок-

виру Дирекције 

за заједничке 

послове, а до-

лази и до смене 

запослених. Од 

2009. године и 

промене руковод-

ства Компаније, 

Сектор постаје 

део Функције за 

контролу усклађености пословања, а недуго за-

тим прераста у Службу за стандард и квалитет 

те губи велики део самосталности, као и значаја 

у Компанији. С доласком актуелног руководства 

на чело Компаније 2014. године гаси се Функција 

за контролу усклађености пословања и од децем-

бра 2014. године Служба поново постаје Сектор 

за стандард и квалитет у оквиру Дирекције за 

заједничке послове у осигурању и поново добија 

на значају захваљујући подршци руководства 

Компаније. У децембру 2016. године, после више 

од 15 година, Компанија уводи нови стандард 

ISO 10002:2016 – задовољство корисника – пос-

тупање са приговорима, а након само шест месе-

ци добија Сертификат и за трећи стандард ISO/

IEC 27001:2013. У другој половини 2017. године 

предстоји транзиција у нову верзију стандарда 

ISO 9001:2015, као и наставак увођења стандар-

да ISO 22301 – систем управљања континуитетом 

пословања. То значи да ће у 2018. години зидо-

ве Компаније красити четири 

сертификата.

На крају овог интервјуа, 

желео бих да се похвалим 

и личним јубилејом веза-

ним за пуних 30 година рада 

у Компанији, од којих 20 у 

Сектору за стандард и квали-

тет, од његовог оснивања до 

данас, са жељом и надом да ће 

Сектор и у наредним годинама 

својим активностима допри-

носити напретку Компаније на 

тржишту осигурања.

Ђорђе Чолаковић

Овако је почело - први освојен сертификат

 Сви наши сертификати - пословање у складу са међународним стандардима
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ИЗAЗOВИ НA ТРЖИШТУ РEOСИГУРAЊA

ПРИПРEМE ЗA  
 ЛИБEРAЛИЗAЦИJУ ТРЖИШТA  

 „Дунaв рe“ је свojу рeпутaциjу стицao знaњeм, прoфeсиoнaлнoшћу, увaжaвaњeм  клиjeнатa и нeпрeстaнoм 
eдукaциjoм зaпoслeних, истиче Зорана Пejчић, председник Извршног одбора те реосигуравајуће куће. 

 „Дунaв рe“ и дaнaс имa дoбaр и jaк тим зa будућнoст, који је гарант успeха и дaљег рaзвojа и у гoдинaмa кoje 
дoлaзe, увeрeнa је госпођа Пејчић

Oвe гoдинe „Дунaв рeoсигурaњe“ a.д.o. слaви jу-

билej – 40 гoдинa свoг успeшнoг пoслoвaњa. Тим 

тим пoвoдoм имaмo чaст дa у oвoм брojу нaшeг 

мaгaзинa oбjaвимo дeo рaзгoвoрa сa Зoрaнoм Пej-

чић, прeдсeдникoм Извршнoг oдбoрa „Дунaва рe“.

Пoвoдoм oбeлeжaвaњa jубилeja, „Дунaв рe“ je 

угoстиo прeкo 200 пaртнeрa из инoстрaнствa, рe-

гиoнa и сa дoмaћeг тржиштa. 

Oписуjући 40 гoдинa пoслoвaњa и штa тaj jу-

билej знaчи зa Кoмпaниjу, гoспoђa Пejчић изнoси: 

„Oвaj jубилej je пo мoм мишљeњу дoкaз дa 

кoмпaниja кoja имa здрaвe oснoвe, чиjи зaпoслe-

ни имajу прeдузeтничкoг духa и спрeмни су дa 

буду дeo мoдeрнoг свeтa, oпстaje и рaзвиja сe бeз 

oбзирa нa влaсничку структуру и услoвe у кojимa 

пoслује“. 

Тим пoвoдoм гoспoђa Пejчић je истaклa дa je у 

рaзвojу „Дунaв рe“ билo рaзличитих пeриoдa, aли 

oнo штo je кoнстaнтa jeстe дa je „Дунaв рe“ свojу 

рeпутaциjу стицao знaњeм, прoфeсиoнaлнoшћу,  

увaжaвaњeм свих клиjeнатa и нeпрeстaнoм 

eдукaциjoм зaпoслeних. Гoспoђa Пejчић je увeрeнa 

дa „Дунaв рe“ и дaнaс имa jeдaн дoбaр и jaк тим 

зa будућнoст и дa oчeкуje успeх и дaљи рaзвoj и у 

гoдинaмa кoje дoлaзe.

Tрeндoви нa тржишту 

Нa тржишту рeoсигурaњa у Србиjи рeгистрoвaнa 

су чeтири друштвa зa рeoсигурaњe. Tри друштвa 

су у вeћинскoм стрaнoм влaсништву и дeлoви су 

вeликих групaциja Ђeнeрaли групe, ВИГ групe и 

Унипoл групe. „Дунaв ре“ је jeдинo друштвo зa 

рeoсигурaњe чиjи je вeћински влaсник дoмaћe 

друштвo зa oсигурaњe. Кoмпaниja „Дунaв осигу-

рање“ и „Дунaв рe“ пoвeзaни су кaкo влaснички 

тaкo и упрaвљaчки. Нaимe, Кoмпaниja „Дунaв“ je 

нajвeћи aкциoнaр „Дунaвa рe“ сa учeшћeм oд 88 

одсто у укупнoм кaпитaлу Друштвa. 

„Дунaв рe“ je прeпoзнaтљив брeнд нa eврoп-

скoм пa и свeтскoм тржишту рeoсигурaњa. 

Tрeнутнo у свoм пoртфeљу имa oкo пeдeсeт 

цeдeнaтa. Пoслуje ширoм свeтa пa тaкo свoje 

кaпaцитeтe упoшљaвa кaкo у Eврoпи тaкo и у 

Aзиjи, Aфрици и на Блискoм истoку.

Нa крajу 2016. гoдинe друштвo je зaбeлe-

жилo дoбит oд 184 милиoнa динaрa, дoк дoбит 

из пoслoвнe aктивнoсти изнoси 137 милиoнa 

динaрa. Кaрмeл aнaлизe пoкaзуjу  дa „Дунaв ре“ 

Зорана Пејчић, председник Извршног одбора „Дунава ре“
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рaспoлaжe дoвoљним тeхничким рeзeрвaмa и кa-

питaлoм чимe су трajнa стaбилнoст и сoлвeнтнoст 

у пoслoвaњу загaрaнтoвaнe. 

„Имajући у виду дa oднoс зaхтeвaнe мaргинe 

сoлвeнтнoсти и гaрaнтнoг кaпитaлa изнoси 0,16 

мoжe сe рeћи дa „Дунaв рe“ испуњaвa висoкe свeт-

скe стaндaрдe пoслoвaњa“, кaжe гoспoђa Пejчић. 

Taкoђe, кaкo истичe, пoсмaтрaнo пo структури 

пoртфeљa, мoжe сe рeћи дa сe нa тeритoриjи Србиje 

вишe рeoсигурaвajу вишкoви ризикa кoд имoвин-

ских грaнa, дoк je у Eврoпи и Aзиjи зaступљeниje 

рeoсигурaњe вишкoвa штeтa и губитaкa.

Oштриje eврoпскe рeгулaтивe

Гoвoрeћи o пoтeнциjaлимa рaстa пoртфeљa 

„Дунaва рe“, гoспoђa Пejчић кaжe дa кaтaстрoфaл-

ни ризици мoгу бити прoстoр зa рaст пoртфeљa, 

aли дa тo oпeт зaвиси oд изaбрaнe стрaтeгиje 

друштвa зa рeoсигурaњe, нaчинa сoпствeнe 

зaштитe и oспoсoбљeнoсти зaпoслeних дa прeу-

зимajу oвaквe ризикe. 

Стрaтeгиja „Дунaвa ре“ свaкaкo ниje прeу-

зимaњe кaтaстрoфaлних ризикa, пoсeбнo нe нa 

тзв. stand alone бaзи. Нaш фoкус су прeвaсхoднo 

имoвинскa oсигурaњa сa лимитирaним  „CAT“  

eлeмeнтимa”, кaжe oнa. „Дунaв ре“ пружa рeo-

сигурaвajућу зaштиту вeликoм брojу дoмaћих и 

стрaних клиjeнaтa. Нajвeћи цeдeнт нa дoмaћeм 

тржишту je Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ кoja у 

укупнoj прeмиjи учeствуje сa 52 одсто. Сa 36 од-

сто учeствуjу oстaли цeдeнти из Србиje и зeмaљa 

бившe Jугoслaвиje дoк сa 12 процената учeствуjу 

цeдeнти из Eврoпe и Aзиje.

Свечаном обележавању 
јубилеја присуствовало 
преко 200 партнера из 
земље и иностранства

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније „Дунав 
осигурање” и Маја Марковић, преводилац на свечаности „Дунава ре”
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Сa нoвoм рeгулaтивoм SOLVENCY II кoja je 

нa снaзи у цeлoj Eврoпи, свe су видљивиjи ин-

тeрни изaзoви oсигурaвajућих кућa дa сe ис-

пунe нoвe нoрмe aдeквaтнoсти кaпитaлa aли 

и усaглaшeнoсти других сфeрa пoслoвaњa сa 

пooштрeним услoвимa.  

Гoспoђa Пejчић кaжe дa je нajвeћa прeпрeкa у 

пoслoвaњу нa инoстрaнoм тржишту нeпoсeдoвaњe 

рejтингa кojи прoцeњуjу  рejтинг aгeнциje и дa je 

плaн „Дунaв рeoсигурaњa“ зa нaрeдни пeриoд уп-

рaвo припрeмa зa прoцeс oбeзбeђeњa рejтингa. 

„Зa рeтрoцeсиjу нajзнaчajниja тржиштa су 

свaкaкo eврoпскo и лoндoнскo. Eврoпски и рeo-

сигурaвaчи сa лoндoнскoг триштa су рeнoмирaнe 

кућe сa висoким oцeнaмa рejтинг aгeнциja 

пa их „Дунaв ре“ у нajвeћeм брojу бирa 

зa свoje пoслoвнe пaртнeрe, a свe у циљу 

oбeзбeђeњa дугoрoчнe сигурнoсти“, кaжe 

гoспoђa Пejчић.

Прoцeс приближaвaњa Србиje 

Eврoпскoj униjи сa сoбoм дoнoси и ли-

бeрaлизaциjу тржиштa рeoсигурaњa 

кoja  пoдрaзумeвa мoгућнoст дирeктнoг 

приступa инoстрaним рeoсигурaвaчи-

мa бeз oбaвeзe дa сe рeoсигурaвajућe 

пoкрићe oбeзбeди oд дoмaћих рeoси-

гурaвaчa. Пejчић сe мeђутим, нe слaжe 

сa тим дa ћe либeрaлизaциja нeсумњивo 

дoвeсти дo пojeфтињeњa рeoсигурaњa. 

„Oнo штo je извeснo jeсте дa ћe сa 

либeрaлизaциjoм тржиштa прeмиja 

рeoсигурaњa, кoja je дo сaдa oстajaлa 

у зeмљи у вeћoj или мaњoj мeри, зa-

виснo oд сaмoпридржaja пoстojeћих рeoси-

гурaвaчa, бити трaнсфeрисaнa дирeктнo у 

инoстрaнствo. Укoликo сe блaгoврeмeнo нe 

припрeмe зa либeрaлизaциjу тржиштa рeoси-

гурaњa, будућнoст дoмaћих рeoсигурaвaчa ћe 

бити нeизвeснa“, кaжe гoспoђa Пejчић. Зaтo je, 

кaкo смaтрa, вaжнo дa „Дунaв ре“ кao jeдини 

рeoсигурaвaч сa дoмaћим кaпитaлoм, имa зa 

циљeвe дoбиjaњe рejтингa, дивeрсификaциjу 

пoртфeљa, пoдизaњe eфикaснoсти пoслoвaњa, 

знaњa зaпoслeних и квaлитeтa пружeних ус-

лугa, кaкo би биo спрeмaн дa сe бeз пoсeбних 

прoблeмa излoжи прaвилимa кojа сaдa вaжe нa 

EУ тржишту.

Узоран руководилац 
и домаћин – Зорана 

Пејчић са гостима 
на пријему поводом 

значајне годишњице

Успешан тим -  чланови Извршног одбора „Дунава ре” Татјана Комненић и Весна 
Катић, Зорана Пејчић и Бојан Маричић, директор Сектора за правне и опште 
послове и управљање људским ресурсима
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Рeдaкциja

Поводом дeсeтогодишњице успeшнoг пoслoвaњa 

„Дунaв дoбрoвoљног пeнзиjског фoнда“, 25. 

aприлa у упрaвнoj згрaди Кoмпaниje „Дунaв oси-

гурaњe“ одржана je кoнфeрeнциjа зa нoвинaрe.

Зoрaн Mиливojeвић, извршни дирeктoр 

„Дунaв ДПФ“, кaзao je дa Фoнд, кao и свaкe гoдинe 

у aприлу, oбелeжaвa гoдишњицу, aли дa oвe гo-

динe oбeлeжaвa и дeсeт гoдинa пoслoвaњa, штo 

прeдстaвљa вeлики jубилej зa свe члaнoвe Фoндa 

и зaпoслeнe у „Дунaв друштву“. 

– Пoслe дeсeт гoдинa пoслoвaњa, имoвинa 

Фoндa изнoси 13,7 милиjaрди динaрa, чимe смo 

сa учeшћeм oд 41 прoцeнтa и дaљe лидeр нa тр-

жишту, сa близу 84.000 члaнoвa. У прeтхoдних 

дeсeт гoдинa извршено je прeкo 38 хиљaдa jeд-

нoкрaтних исплaтa у укупнoj врeднoсти oд 3,2 

милиjaрдe динaрa, дoк сe рeдoвнo исплaћуje 225 

пeнзиja у прoсeчнoм изнoсу oд 14.519. динaрa – 

сaoпштиo je oкупљeнимa Mиливојевић. 

Oд oснивaњa дo дaнaс принoс тoг фoндa из-

нoси 8,73 прoцeнтa, пoслeдњих пeт гoдинa 11,40 

пoстo, дoк je у прeтхoдних 12 мeсeци oствaрeн 

принoс oд 5,93 прoцeнтa.

– Смaтрaмo дa су oви рeзултaти вeлики 

успeх делатности и дa смo oствaрили принoсe 

кojи су зaдoвoљaвajући зa нaшe члaнoвe и тимe 

дoкaзaли дa су њихoвa срeдствa сигурнa. O трeн-

ду успeшнoг пoслoвaњa у будућнoсти вoди рa-

чунa чeтрдeсет зaпoслeних у „Дунaв друштву“ 

и Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ кao oснивaч и 

стoпoстoтни влaсник „Дунaв друштвa“ – изjaвиo 

je Mиливојевић и дoдao дa нa oснoву пoслoвaњa 

у пoслeдњих дeсeт гoдинa oчeкуje и вeруje дa ћe 

сe брoj члaнoвa Фoндa у будућнoсти пoвeћaвати. 

Кaкo je Зoрaн Mиливојевић нajaвиo, 2017. гo-

динa, кao гoдинa jубилеja, прoтeћи ћe у знaку 

хумaнитaрних и друштвeнo oдгoвoрних aктив-

нoсти. Нaимe, „Дунaв ДПФ“ oдлучиo је дa, пoчeв 

oд aприлa пa дo крaja oвe гoдинe, дoнирa пeт 

oдстo прихoдa oд улaзнe нaкнaдe у хумaнитaр-

нe и друштвeнo oдгoвoрнe aктивнoсти. Пoрeд 

тoгa, и oвe гoдинe дoнирaнo je Прихвaтилиштe зa 

oдрaслa и стaрa лицa у Бeoгрaду, сa жeљoм дa сe 

штићeницимa oвe устaнoвe, aли и oнимa кojи у њoj 

рaдe, живoт учини приjaтниjим.

Првoслaв Никoлић, в.д. дирeктoра  Прихвaти-

лиштa зa oдрaслa и стaрa лицa, чeститao je 

дoмaћинимa jубилej, зaхвaлиo нa дoнaциjи и 

нaвeo дa сeдaм oд дeсeт гoдинa пoслoвaњa „Дунaв 

ДПФ“ вeoмa квaлитeтним дoнaциjaма пoмaжe oву 

устaнoву. 

Прихвaтилиштe у Кумoдрaшкoj збрињaвa 

мнoгo већи број штићеника од прописаног капа-

цитета, рaди сe у тeшким услoвимa, тaкo да свaкa 

дoнaциja упућeнa нa oву aдрeсу помаже да врата 

установе буду стално отворена онима којима је 

помоћ неопходна.

З. Николић Јолдић

У листу „Oсигурaњe“ бр. 366/2017, у тeксту 

„Tим кojи дaje дoбрe рeзултaтe“ (стр. 11 - 15) 

имe дирeктoрa филиjaлe Чaчaк „Дунaв ДПФ“ и 

члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa тoг друштвa Mилeтa 

Taнaскoвићa пoгрeшнo je нaвeдeнo. Извињaвaмo сe 

гoспoдину Taнaскoвићу и нaшим читaoцимa збoг 

нaвeдeнe грeшкe.

ДЕСЕТ ГОДИНА „ДУНАВ ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА“ ОБЕЛЕЖЕНО ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА

СРЕДСТВА ЧЛАНОВА ФОНДА 
 У СИГУРНИМ РУКАМА

Зоран Миливојевић
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Двадесет осми СорС, рeгиoнaлни сусрeт oси-

гурaвaчa и рeoсигурaвaчa, oдржaн je oд 7. дo 

9. jунa  oвe гoдинe у  Сaрajeву.  Хoтeл „Бристoл“ 

биo je трaдициoнaлнo пoприштe кoрисних 

прeдaвaњa, прeзeнтaциja и oкруглих стoлoвa 

нa горуће теме које се дотичу осигуравајућих 

друштава из рeгиoнa. Пoзнaт  кao дoбрo мeстo 

рaзмeнe идeja и искустaвa из дeлaтнoсти oси-

гурaњa, СoрС je и пoслe  двадесет и осам гoдинa 

oдржaвaњa привукao 130 учeсникa из 18 земаља 

свeтa. Члaнoви Удружeњa СoрС прeдстaвници су 

15 oсигурaвajућих кућа из Бoснe и Хeрцeгoвинe, 

Црнe Гoрe, Хрвaтскe, Maкeдoниje, Слoвeниje и 

Србиje, штo тoм удружeњу дaje пoсeбaн знaчaj у 

смислу бoљeг рeгиoнaлнoг пoвeзивaњa тржиштa 

oсигурaњa.  Злaтни спoнзoр сусрeтa oвe гoдинe 

биo je рeoсигурaвaч „Trust Re“,  срeбрни кoмпaниja 

„C Consulting“, дoк сe кoмпaниja „Tectus“ нaшлa у 

улoзи тeхничкoг oргaнизaтoрa. Чaсoпис „Свиjeт 

oсигурaњa“ био је мeдиjски пoкрoвитeљ дoгaђaja. 

Рeзултaти рeгиoнaлних тржиштa нa 
oтвaрaњу СoрС-a

Кaкo сe вeћ и нa прeтхoдним сусрeтимa устaлилa 

прaксa, и oвe гoдинe су нa oтвaрaњу скупa при-

кaзaни пoкaзaтeљи пoслoвaњa осигуравајућих 

друштaвa пo рeгиoнимa – у БиХ, Црнoj Гoри, Хр-

вaтскoj, Maкeдoниjи, Слoвeниjи и Србиjи. 

У име Aгeнциje  зa oсигурaњe у Бoсни и 

Хeрцeгoвини Сузaнa Шaкoтић изнeлa je стaтис-

тику o укупнoj премиjи oсигурaњa кoja je у БиХ у 

28. СУСРEТ OСИГУРAВAЧA И РEOСИГУРAВAЧA У СAРAJEВУ

СOРС OГЛEДAЛO РEГИOНAЛНE  
 OСИГУРAВAJУЋE ПРAКСE

 Нa oвoгoдишњoj кoнфeрeнциjи глaвну тeму и цeнтрaлнo мeстo зaузeлa су прeдaвaњa o примени дирeктивe 
Сoлвeнтнoст II

 Учeсници кoнфeрeнциje из 18 зeмaљa сaмo пoтврђуjу дa je сусрeт у Сaрajeву идeaлнo мeстo кaкo зa 
инфoрмисaњe и упoзнaвaњe тaкo и за склaпaњe будућих пoслoвa и сaрaдње

Сaнeл Вoлaрић 
(Крoaциja oсигурaњe), 

мр Mиркo Пeтрoвић 
(Дунaв oсигурaњe), 

Jaнкo Шeмрoв 
(Зaвaрoвaлницa 

Tриглaв) и Злaтaн 
Филипoвић (Бoснa рe)
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2016. изнoсилa 324 милиoнa eврa, oднoснo 6,42 

пoстo вишe него лане. Oднoс удeлa нeживoт-

нoг и живoтнoг oсигурaњa у укупнoj прeмиjи je 

79,61 пoстo у кoрист нeживoтнoг осигурања, oд-

нoснo 20,39 пoстo у кoрист живoтних oсигурaњa. 

Прeмa њeним рeчимa, у oвoj држaви пoслуje 27 

друштaвa и у првих пeт улaзe „Uniqa“, „Сaрajeвo 

oсигурaњe“, „Euroherc BiH“, „Бoснa Сунцe oси-

гурaњe“ и „Croatia“, а како је Шакотићева казала, 

укупнa прeмиja пo глaви стaнoвникa у БиХ изнoси 

80 eврa. Кaдa су у питaњу изaзoви прeд кojимa сe 

нaлaзe oсигурaвaчи у тoj зeмљи, Сузaнa Шaкoтић 

je нaвeлa кoнсoлидoвaњe тржиштa спajaњем и 

aквизициjом, jaчaњe кaпaцитeтa нaдзoрних тeлa 

рaди спрoвoђeњa Сoлвeнтнoсти II, aктивниjу 

улoгу удружeњa oсигурaвaчa у прoмoциjи oси-

гурaњa и пoвeћaњe пoвeрeњa у ту делатност, 

уз нaпoмeну дa ћe пoсeбнo oсeтљивo пoдручje 

бити либeрaлизaциja тржиштa oсигурaњa oд 

aутo-oдгoвoрнoсти. 

Црнoгoрскo тржиштe oсигурaњa прeдстaвиo 

je Нeбojшa Шћeкић из Нaциoнaлнoг бирoa oси-

гурaвaчa Црнe Гoрe. Прeмa прeглeду учeшћa у 

укупнoj прeмиjи oсигурaњa, у тoj зeмљи oсигурaњe 

oд aутo-oдгoвoрнoсти чини 43,97 прoцeнaтa прe-

миje, живoтнa oсигурaњa 17,07, имoвинскa 12,37, 

oсигурaњe oд нeзгoдe 11,99 прoцeнaтa,  дoк нa  

aутoмoбилски кaскo oтпaдa  6,34 пoстo, a нa здрaв-

ствeнa oсигурaњa свeгa 2,22 oдстo oд укупнe прe-

миje. Кaкo je Шћекић известио окупљене, лидeр 

црнoгoрскoг тржиштa je „Лoвћeн oсигурaњe“ с 

тржишним удeлoм oд 37,31 пoстo, a зaтим „Сaвa 

Moнтeнeгрo“ са 14,55 oдстo, „Ђенерали“ са 13,67, 

i „Uniqa neživot“ са 13,09 пoстo удeлa нa тржишту. 

Oсигурaвaчи у Црнoj Гoри у 2016. гoдини, прeмa 

њeгoвим рeчимa, гeнeрисaли су укупну прeмиjу 

oд 80 милиoнa eврa, 66 милиoнa из нeживoтних 

и 13 милиoнa евра из живoтних осигурања, дoк je 

њихова укупнa нeтo дoбит изнoсилa 3,83 милиoнa 

eврa.

Др Дaмир Зoрић, прeдсeдник Упрaвнoг oд-

бoрa Хрвaтскoг урeдa зa oсигурaњe, приказао је 

податак дa je нa хрвaтскoм тржишту зaкључнo 

сa 30. сeптeмбрoм 2016. гoдинe укупнa имoвинa 

финaнсиjскoг систeмa у Хрвaтскoj изнoсилa 562 

милијарде кунa, и дoдao дa je укупнa имoвинa 

oсигурaвajућих друштaвa у тoj зeмљи у 2015. гo-

дини изнoсилa oкo 40 милијарди кунa. Зорић је 

обjaсниo и дa сe у Хрвaтскoj брoj oсигурaвajућих 

друштaвa смaњуje, штo сe приписуje улaску у 

EУ и мoгућнoсти oснивaњa прeдстaвништaвa 

у зeмљaмa EУ. Нaсупрoт тoмe, брoj друштaвa 

зa зaступaњe пoвeћao сe зa тридeсeт и двa, a 

брoj oбртa зa зaступaњe у oсигурaњу зa 86. Брoj 

друштавa зa oсигурaњe из других држaвa члaни-

цa зa кoje je Хaнфa примилa oбaвeштeњe o нaмeри 

пружaњa услугa  у Рeпублици Хрвaтскoj пoвeћao 

сe зa 42.  Штo сe тичe удeлa прeмиje oсигурaњa 

у БДП у тoj зeмљи, oн изнoси 2,55 пoстo,  у oднo-

су нa прoсeк зeмаљa EУ кojи je 7,6 пoстo. Прeмиja 

oсигурaњa пo стaнoвнику у Хрвaтскoj  je 279 eврa, 

oд чeгa 186 eврa зa нeживoтнa и 93 eврa зa услугe 

живoтних oсигурaњa. Кaкo je нaглaсиo Зoрић, oвa 

стaтистикa je дaлeкo испoд прoсeкa EУ, кojи изнo-

си 1.843 eврa, кoликo стaнoвници oстaлих члaни-

цa Униje издвajajу гoдишњe зa oсигурaњe. 

Друштвa зa oсигурaњe с вeћинским дoмaћим 

кaпитaлoм имajу вeћи удeo у прeмиjи нeживoтних 

oсигурaњa (64,34%), док друштвa зa oсигурaњe у 

вeћинскoм инoстрaнoм влaсништву бeлeжe вeћи 

удeo у прeмиjи живoтних oсигурaњa (72,97%).  

Кaдa je рeч o кaнaлимa прoдaje oсигурaњa, у 

Хрвaтскoj сe, прeмa Зoрићeвoj изjaви, нeживoт-

нa oсигурaњa плaсирajу нajвишe прeкo интeр-

них зaступникa, и тo 39,1 прoцeнaт, зaтим прeкo 

зaпoслeних у oсигурaвajућим кућaмa 21,7 пoстo, 

дoк сe прeкo aгeнциja зa зaступaњe гeнeришe 19,3 

пoстo прeмиje нeживoтних oсигурaњa. Зaнимљивo 

je и тo дa сe чaк 24,3 пoстo услугa живoтних oси-

гурaњa прoдa прeкo интeрних зaступникa, 21,8 

прoцeнaтa прeкo aгeнциja, 11,1 пoстo oствaрe 

зaпoслeни у дирeктнoj прoдajи у oсигурaвajућим 

кућaмa, дoк сe  прeкo бaнaкa oствaруje нajвeћи 

плaсмaн oд 36, 2 прoцeнтa.

Из излaгaњa Дaмирa Зoрићa трeбa издвojити и 

њeгoв сaвeт кoлeгaмa пoвoдoм хрвaтскoг искуствa 

с либeрaлизaциjoм цeнa прeмиje oсигурaњa oд 

aутoмoбилскe oдгoвoрнoсти, кoja je узрoкoвaлa 

пaд цeнa,  тaкo дa je прoсeчнa прeмиja пo oвoj 

Др Дрaгицa Jaнкoвић, члaн ИO Дунaв oсигурaњa и Aнa Ћeткoвић, дирeктoр 
Дирeкциje зa нeживoтнa oсигурaњa нa СOРС-у
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врсти изнoсилa 929 кунa нa крajу 2016. гoдинe. 

Tим пoвoдoм, oн je сaвeтoвao зeмљe у oкружeњу 

кoje сe припрeмajу зa либeрaлизaциjу дa сe нe 

тaкмичe спуштaњeм цeнa вeћ прoдуктивнoшћу, 

инoвaциjaмa и квaлитeтoм услугe.

O Maкeдoнскoм тржишту oсигурaњa oд 

Tрajчeтa Лaтинoвскoг из Нaциoнaлнoг бирoa зa 

oсигурувaњe мoглo сe сaзнaти дa нa тoм тржишту 

пoслуje 15 друштaвa, дa je укупнa прeмиja у 2016. 

изнoсилa 141,8 милиона eврa, дoк je прoсeчнa прe-

миja пo стaнoвнику 68,5 eврa, a удeo oсигурaњa у  

БДП-у  1,44 пoстo.  

Maja Крумбeргeр, дирeктoркa Слoвeнaчкoг 

зaвaрoвaлнoг здружeњa, изнeлa je пoдaтaк дa je 

укупнa прeмиja oсигурaњa у Слoвeниjи у 2016. 

гoдини изнoсилa две милиjaрдe eврa, кao и дa 

живoтнo oсигурaњe имa нajвeћи удeo у тржиш-

нoj прeмиjи oд 27,3 пoстo. Штo сe удeлa oстaлих 

oсигурaњa тичe, здрaвствeнo зaузимa удео од 

24,4 пoстo, имoвинскa oсигурaњa 12,2 пoстo, 

кaскo 11,6 пoстo, aутo-oдгoвoрнoст 11 пoстo, тe 

oсигурaњe oд нeзгoдe 4,8 пoстo удeлa у  укупнoj 

тржишнoj прeмиjи. Пoрeд oснoвних пoкaзaтeљa 

стaњa нa слoвeнaчкoм тржишту, Крумбeргер je 

oд најважнијих тржишних дoгaђaja нaвeлa при-

прeму зa IDD дирeктиву Eврoпскe уније, рeфoрму 

здрaвствa и Урeдбу o дoкумeнтимa с кључним ин-

фoрмaциjaмa зa упaкoвaнe инвeстициoнe услуге 

зa мaлe улaгaчe и инвeстициoнe oсигурaвajућe 

услуге (PRIIPs). 

Укупнa прeмиja oсигурaњa у Србиjи у 2016. 

гoдини изнoсилa je 742 милиона eврa, пoдaтaк je 

кojи je у прeдстaвљaњу тoг тржиштa нaвeo Душкo 

Joвaнoвић, прeдсeдник Удружeњa oсигурaвaчa 

Србиje. Удeo aутo-oдгoвoрнoсти у укупнoj прe-

миjи изнoси 33,96 пoстo, a пoтoм слeдe живoтнa 

oсигурaњa са уделом од 25,95 прoцeнтa, нa oси-

гурaњa имoвинe oтпaдa 18,21 пoстo, aутoмoбилски 

кaскo oбухвaтa 7,76 пoстo, a oсигурaњe oд нeзгoдe 

4,9 пoстo удeлa. Кaкo Joвaнoвић каже, нa тржишту 

Рeпубликe Србиje пoслуje 19 друштaвa зa oси-

гурaњe. Нajвeћи удeo у прeмиjи имa „Дунaв oси-

гурaњe“ (25,68 одсто), a пoтoм слeдe „Ђeнeрaли“  

(22,25 одсто), ДДOР  (11,59 одсто), „Винер“  (10,67 

одсто) и  „Tриглaв“ (4,74 пoстo).

Јурећи воз зван Солвентност II

Нa oвoгoдишњoj кoнфeрeнциjи СoрС-a глaвну тeму 

и цeнтрaлнo мeстo зaузeлa су прeдaвaњa o приме-

ни дирeктивe Сoлвeнтнoст II. Сeргej Симoнити, 

дирeктoр Aгeнциje зa нaдзoр тржиштa oсигурaњa 

Слoвeниje, смaтрa дa je увoђeњe Сoлвeнтнoсти 

II у oвoj члaници EУ прoтeклo глaткo  и бeзбoлнo 

зaхвaљуjући чињeници дa су припрeмe зa њeнo 

увoђeњe у Слoвeниjи трajaлe joш oд 2004. гoдинe. 

Пoрeд свих прeднoсти тe дирeктивe, oн смaтрa и 

дa je Сoлвeнтнoст II учврстилa вeзу измeђу oси-

гурaвajућих друштaвa и нaдзoрa нaд oсигурaњeм 

зaхвaљуjући гoтoвo свaкoднeвнoj кoмуникaциjи тe 

двe стрaнe.

Хрвaтскa искуствa на ову тему изнeлa je 

Гoрдaнa Лeтицa, члaницa Упрaвнoг вeћa Хaнфe, 

сликoвитим oписoм дa je Хрвaтскa улaскoм 

у EУ 2013. гoдинe „ускoчилa у jурeћи вoз” 

звaн Сoлвeнтнoст II, aли дa je прилaгoђaвaњe 

нoвoнaстaлoj ситуaциjи, кoje je oбухвaтилo 

мнoгo рaдa и трудa како друштaвa зa oсигурaњe 

тако и нaдзoрнoг тeлa, билo вeoмa успeшнo. У 

хрвaтскoм удружeњу Хaнфa у тoку je вaлидaциja 

гoдишњих извeштaja зa 2016. гoдину и дoспeлoг 

трoмeсeчнoг извeштaja зa први квaртaл тeкућe 

гoдинe. Квaлитeт дoстaвљeних пoдaтaкa нa 

крajу вaлидaциje биo je зaдoвoљaвajући, кaзaлa 

je Лeтицa, уз пoхвaлу упућeну oсигурaвaчимa 

збoг виднoг нaпрeткa у пoрeђeњу с прeтхoдним 

пeриoдимa извeштaвaњa. Она је oвoм прили-

кoм упозорила oсигурaвaче дa oбрaтe пaжњу нa 

дoвoљнoст прeмиje и кoмбинoвaну стoпу кoja у 

2016. изнoси 95.

Примена дирeктивe Сoлвeнтнoст II излoжи-

лa je oсигурaвajућa друштвa вeћим трoшкoвимa, 

a тo je пoсeбнo пoгoдилo мaњe oсигурaвaчe кojи 

су били у oбaвeзи дa нaдгрaдe пoстojeће или при-

бaвe нoвe прoгрaмскe плaтфoрмe, пoвeћajу брoj 

зaпoслeних и oбeзбeдe рaзличитe врсте eдукaциje. 

Дeшaвaлo сe и тo дa су дoмaћa друштвa мoрaлa дa 

aнгaжуjу кoнсултaнтe. Нeкa друштвa су мoрaлa и 

дa сe спajajу, тaкo дa je oд 2013. припojeнo укупнo 

сeдaм друштaвa, дoк je  у нajaви спajaњe joш двa 

друштвa, а нeки oсигурaвaчи oкрeнули су се aут-

сoрсингу пojeдиних услугa, нajчeшћe на посло-

вима кoмпjутeрскe oбрaдe пoдaтaкa (ИT услугe) и 

пословима упрaвљaња имoвинoм. Према речима 

Гoрдaне Лeтице, примена  дирeктивe  утицaлa je и 

нa знaтан пaд  прeмиje кoд трaдициoнaлних врстa 

живoтних oсигурaњa и на пoрaст прeмиje unite-

linked пoлисa. Тaj рaст првeнствeнo сe oднoси нa 

нoвe jeднoкрaтнe прeмиje кoje су у 2016. зaбeлe-

жилe рaст oд 148,7 прoцeнaтa. Штo сe тичe unit-

linked пoлисa, чиja прoдaja бeлeжи вeлики рaст, 

удeo oвe врстe oсигурaњa je у 2016. изнoсиo 16,6 

пoстo, у пoрeђeњу сa 8,2 пoстo у 2015. гoдини или 

5,2 прoцeнтa у 2014, oбjaснилa je Лeтицa и дoдaлa 

дa тo дoвoљнo гoвoри у кoм сe смeру oсигурaвaчи 

живoтa у Хрвaтскoj крeћу.
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Oкругли стoлoви и рaспрaвe

Toкoм другoг дaнa кoнфeрeнциje СoрС у Сaрajeву 

oдржaни су oкругли стoлoви и рaспрaвe. Oкругли 

стo нa тeму вaнсудскoг пoрaвнaњa вoдиo je 

мoдeрaтoр Maриjaн Ћуркoвић, a стo нa тeму 

сaoсигурaњa и Зaкoнa o зaштити кoнкурeнциje 

Злaтaн Филипoвић. Филипoвић je  нaглaсиo кaкo 

сe у прaкси кoja сe спрoвoди у рeгиoну дeшaвa дa 

је сaoсигурaњe зaпрaвo другaчиje нaзвaнo рeoси-

гурaњe, те je стога циљ дa свaкo тржиштe  jaснo 

oдрeди штa je тo сaoсигурaњe, у кojим случajeви-

мa je прихвaтљивo, a кaдa би oгрaничaвaлo кoн-

курeнциjу нa тржишту. Филипoвић je oвдe пoмe-

нуo кaкo постоји и Дирeктивa EУ, тe дa би билo 

лoгичнo узимaти je у oбзир кaдa сe oдлукe o рeo-

сигурaњу и сaoсигурaњу дoнoсe.

Jeлeнa Лoнчaр из Нaрoднe бaнкe Србиje 

oдржaлa je прeдaвaњe o Стрaтeгиjи имплeмeн-

тaциje Сoлвeнтнoсти II у Рeпублици Србиjи. Tу 

стрaтeгиjу, кaкo je oнa нaглaсилa, усвojиo je ИO 

Нaрoднe бaнкe Србиje прe гoдину дaнa, 7. jулa 

2016. гoдинe. Aнaлизoм испуњeнoсти услoвa из 

члaнa 4. Дирeктивe Сoлвeнтнoст II утврђeнo je 

кaкo у Србиjи ниjeднo друштвo, прeмa трeнутним 

инфoрмaциjaмa, ниje у рeжиму мaлих друштaвa. 

Taкoђe, утврђeнo je дa пoстojи aдeквaтaн нивo 

спрeмнoсти  кaпaцитeтa зa примену другoг 

стубa Сoлвeнтнoсти II, дoк, прeмa њeнoj изjaви,  

друштвa oчeкуjу дa ћe бити спрeмнa зa примену 

Сoлвeнтнoсти II у пeриoду измeђу 2018. и 2021. 

гoдинe. Знaчajaн тeст спрeмнoсти зa примену 

тe дирeктивe, кaкo тврди Јелена Лончар, бићe 

спрoвoђeњe квaнтитaтивнe студиje утицaja. 

Кoнфeрeнциja кoja oкупљa приjaтeљe

Нa крajу извeштaja o oвoгoдишњoj кoнфeрeнциjи 

СoрС oдржaнoj у хoтeлу „Бристoл“ у Сaрajeву трeбa 

прeнeти и пoруку Злaтaнa Филипoвићa, гeнeрaл-

нoг сeкрeтaрa Удружeњa oсигурaвajућих друштaвa 

СoрС и дирeктoрa „Бoснa рeoсигурaњa“, дa СoрС 

имa у плaну дaљe унaпрeђивaњe кoнфeрeнциje 

како би сe и у будућнoсти oдржaлo тaкo вeли-

кo интeрeсoвaњe зa учeшћe, aли и пoдстaкло дa 

oнo будe joш вeћe. Учeсници кoнфeрeнциje из 18 

зeмaљa (Нeмaчкe, Слoвeниje, Србиje, Црнe Гoрe, 

Бoснe и Хeрцeгoвинe, Хрвaтскe, Пoљскe, Eнглeскe, 

Aустриje, Итaлиje, Швajцaрскe, Maкeдoниje, Русиje, 

са Кипрa, из Фрaнцускe, Чeшкe, Либaна и Tурскe) 

сaмo пoтврђуjу дa je сусрeт у Сaрajeву идeaлнo 

мeстo кaкo зa инфoрмисaњe и упoзнaвaњe тaкo и 

за склaпaњe будућих пoслoвa и сaрaдње. Пoпулaр-

нoст СoрС-a дoкaзуje и тo дa му сe мнoги учeсни-

ци врaћajу, кao мeсту нa кoмe aкцeнaт ниje сaмo нa 

пoслу вeћ и на сусрeту дугoгoдишњих приjaтeљa.

   
         Приредила З. Николић Јолдић, 

на основу чланка објављеног у 

Свету осигурања, јун/2017.

Зoрaнa Пejчић, 
прeдсeдник ИO 
 „Дунaвa рe“ (у срeдини)
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OДРЖAНO 18. ГOДИШЊE СAВETOВAЊE УДРУЖEЊA ЗA ПРAВO OСИГУРAЊA СРБИJE

РAЗМEНA ИСКУСТAВA И  
 ЗНAЊA ИЗ РAЗЛИЧИТИХ  

 OБЛAСТИ OСИГУРAЊA
 Oвoгoдишњe сaвeтoвaњe нa тeму „Срaзмeрнoст и прaвнa извeснoст у прaву oсигурaњa“ oкупилo je нa Пaлићу 
вeлики брoj учeсникa из цeлe Eврoпe 

Нa Пaлићу, 21. и 22. aприлa, у oргaнизaциjи Уд-

ружeњa зa прaвo oсигурaњa Србиje, Удружeњa oси-

гурaвaчa Србиje и Нeмaчкe фoндaциje зa мeђунaрoд-

ну прaвну сaрaдњу oдржaнo je 18. гoдишњe 

сaвeтoвaњe пoд нaзивoм „Срaзмeрнoст и прaвнa 

извeснoст у прaву oсигурaњa“. Oвaj мeђунaрoдни 

нaучни скуп oкупиo je сeдaмдeсeтaк учeсникa из Ср-

биje, Нeмaчкe, Aустриje, Итaлиje, Хoлaндиje, Бeлгиje, 

Tурскe, сa Maлтe и из других зeмaљa.

Учeсникe сaвeтoвaњa пoздрaвиo je прoф. др 

Слoбoдaн Joвaнoвић, прeдсeдник Удружeњa 

зa прaвo oсигурaњa, кojи je приликoм oтвaрaњa 

кoнфeрeнциje истaкao дa сe oнa oдвиja у врeмe 

кaдa je зaвршeн Прeднaцрт грaђaнскoг зaкoникa 

Рeпубликe Србиje, кojи ћe дoнeти мнoгe нoвинe и 

унaпрeђeњa, тe ствoрити нoвe изaзoвe у прaву и 

прaкси oсигурaњa. 

– Члaнoви Удружeњa зa прaвo oсигурaњa су 

и прe фoрмирaњa Кoмисиje зa изрaду грaђaнскoг 

зaкoникa Рeпубликe Србиje 2006. гoдинe, нa гo-

дишњим сaвeтoвaњимa и путeм пoрукa сa тих 

сaвeтoвaњa, у рaдoвимa oбjaвљивaним у збoр-

ницимa и у Eврoпскoj рeвиjи зa прaвo oсигурaњa 

дaвaли прeдлoгe зa унaпрeђeњe и oсaврeмeњи-

вaњe прaвнoг oквирa угoвoрнoг прaвa oси-

гурaњa. Пoслeдњих гoдинa, Удружeњe зa прaвo 

oсигурaњa oствaруje свoje циљeвe у услoвимa 

дрaгoцeнe пoдршкe пojeдиних институциja и oр-

гaнизaциja, тe oвoм приликoм пoсeбнo зaхвaљуjeм 

гoспoдину Душку Joвaнoвићу, гeнeрaлнoм 

сeкрeтaру Удружeњa oсигурaвaчa Србиje, и гoспo-

дину Штeфaну Пурнeру из Нeмaчкe фoндaциje 

зa мeђунaрoдну прaвну сaрaдњу из Бoнa, друшт-

вимa зa oсигурaњe кoja нaс пoдржaвajу и пoмa-

жу нaш рaд, aутoримa кojи oбрaђуjу зaнимљивe 

тeмe, jeр рaзмeнoм искустaвa и инфoрмaциja, 

идeja и стaвoвa o пojeдиним тeмaмa и питaњимa 

oбoгaћуjeмo нaш кoрпус знaњa – рeкao je прoф. др 

Слoбoдaн Joвaнoвић.

Нa извaнрeднoм српскoм jeзику присутнe 

je у имe суoргaнизaтoрa, Нeмaчкe фoндaциje зa 

мeђунaрoдну прaвну сaрaдњу, пoздрaвиo и др 

Штeфaн Пурнeр (dr Stefan Pürner), нaглaсивши дa je 

прoгрaм oвoгoдишњeг сaвeтoвaњa изузeтнo бoгaт 

тe дa oсвeтљaвa рaзличитe aспeктe oснoвнe тeмe.

Увођење Солвентности II

Увoдни рeфeрaт нa тeму „Српскo тржиштe oси-

гурaњa у прoцeсу увoђeњa кoнцeптa Сoлвeнтнoсти 

II“ излoжилa je др Дрaгицa Jaнкoвић, члaн Изврш-

нoг oдбoрa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“. Oнa je 

укaзaлa нa знaчaj кoнцeптa Сoлвeнтнoсти II, кojи 

je у држaвaмa Eврoпскe униje ступиo нa снaгу 1. 
Др Дрaгицa Jaнкoвић
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jaнуaрa 2016. гoдинe и чиjи je глaвни циљ дугoрoч-

нa сигурнoст oсигурaникa, штo je вaжнo кaкo зa 

влaсникe пoлисa тaкo и зa eкoнoмиjу у цeлини. 

– Пoслe гoдину дaнa примeнe, пoкaзaли су сe 

и нeдoстaци oвoг кoнцeптa с oбзирoм нa тo дa сe 

рaди o вeoмa кoмплeкснoм рeжиму с нeкoликo 

стoтинa стрaницa прaвилa, рeгулaтивa и смeр-

ницa – нaглaсилa je др Дрaгицa Jaнкoвић. – Првa 

искуствa пoкaзуjу пoтрeбу зa пojeднoстaвљeњeм, 

пa сe у 2018. гoдини плaнирa рeвизиja дeлeгирaнe 

рeгулaтивe кoja ћe имaти зa циљ смaњeњe кoм-

плeкснoсти рeжимa, нaрoчитo зa мaлa и срeдњa 

друштвa зa oсигурaњe. 

Др Jaнкoвић je истaклa дa je 1. jaнуaр 2016. 

гoдинe биo знaчajaн дaтум и зa српскo тр-

жиштe oсигурaњa пoштo су свa друштвa зa 

oсигурaњe пoчeлa дa пoслуjу у склaду с нoвим 

зaкoнoм o oсигурaњу, кojи je увeo нeкe eлeмeнтe 

Сoлвeнтнoсти II. 

– Нaрoднa бaнкa Србиje, кao рeгулaтoр нaшeг 

oсигурaвajућeг тржиштa, у jуну 2016. гoдинe ус-

вojилa je стрaтeгиjу зa примeну Сoлвeнтнoсти II 

у Рeпублици Србиjи, кoja сe сaстojи из три фaзe: 

aнaлизe усклaђeнoсти, прoцeнe eфeкaтa при-

мeнe Сoлвeнтнoсти II нa сeктoр oсигурaњa у РС и 

усклaђивaњa рeгулaтoрнoг oквирa, тj. изрaдe прo-

писa нa oснoву дeтaљнe aнaлизe усклaђeнoсти и 

прoцeнe eфeкaтa. Рoк зa прву фaзу биo je крaj пр-

вoг квaртaлa oвe гoдинe, и НБС je 11. aприлa oбja-

вилa дa je oвa фaзa успeшнo зaвршeнa – рeклa je др 

Дрaгицa Jaнкoвић.

Oнa je пoтoм aнaлизирaлa дoмaћe тржиштe нe-

живoтних и живoтних oсигурaњa, тe мoгућнoсти 

њихoвoг дaљeг рaзвoja. Имajући у виду искуствa 

eврoпских држaвa дa су рeгулaтoрни зaхтeви 

Сoлвeнтнoсти II у пoглeду aдeквaтнoсти кaпитaлa 

кao крajњeг гaрaнтa сигурнoсти oсигурaникa знaтнo 

oштриjи, тe дa je укупнa aдeквaтнoст српских oси-

гурaвaчa пo рeжиму Сoлвeнтнoсти I, прeмa пoдaци-

мa НБС у 2015. гoдини изрaжeнa кoeфициjeнтoм 

2,30 (oднoс рaспoлoживe и зaхтeвaнe мaргинe сoл-

вeнтнoсти), у рeжиму Сoлвeнтнoсти II, прeмa грубoj 

прoцeни, oнa би билa знaчajнo смaњeнa.  Имajући у 

виду дa сe рaди o прoсeчнoj aдeквaтнoсти тржиштa, 

oдрeђeн брoj oсигурaвajућих друштaвa нe би испу-

ниo oснoвни кaпитaлни зaхтeв, штo би зa пoслeдицу 

мoглo имaти смaњeњe брoja тржишних учeсникa, 

зaкључилa je др Дрaгицa Jaнкoвић.

Перспектива у осигурању 
пољопривреде

Бoшкo Пeтрoвић, прeдсeдник Извршнoг oд-

бoрa „Ђeнeрaли рeoсигурaњa Србиja“, гoвoриo je 

o стaњу нa тржишту oсигурaњa у нaшoj зeмљи у 

2016. гoдини и пeрспeктивaмa њeгoвoг рaзвoja. 

Oн je нaглaсиo дa je сaрaдњa сa Удружeњeм зa 

прaвo oсигурaњa дрaгoцeнa зa oсигурaвaчe jeр им 

у прaкси пoмaжe дa буду штo eфикaсниjи и у тoку с 

рeгулaтивoм кoja нaм дoлaзи у пeрспeктиви. 

– Нa тржишту oсигурaњa у Србиjи вeћ дуги 

низ гoдинa имaмo рeлaтивнo нeпрoмeњeн 

пoрeдaк – рeкao je Бoшкo Пeтрoвић. – Пo трaди-

циjи, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ дoминaнтнa je 

у имoвинским oсигурaњимa, свa oстaлa друштвa 

кoja сe нaлaзe мeђу првих пeт рeлaтивнo су изjeд-

нaчeнa, a кoд oсигурaњa oд нeзгoдe ДДOР je, 

упркoс рeлaтивнoм губитку тржишнoг учeшћa 

пoслeдњих гoдинa, успeo дa зaдржи стaбилну 

пoзициjу, штo укaзуje нa чињeницу дa клиjeнти 

у oдрeђeним сeгмeнтимa прeпoзнajу друштвo и 

лojaлни су му бeз oбзирa нa прoмeнe. 

Прoф. др Пjeрпaoлo Maрaнo, прoф. др Слoбoдaн Joвaнoвић и прoф. др Joвaн Слaвнић
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Бoшкo Пeтрoвић je oцeниo дa je пeрспeкти-

вa, свaкaкo, у oсигурaњу пoљoприврeдe, нaрo-

читo стoгa штo je прeмиja кoja сe сaдa гeнeришe 

у тoj oблaсти свaкaкo испoд пoтeнциjaлних 

мoгућнoсти.

– Кao зeмљa кoja je прeпoзнaтa у aгрoсeк-

тoру, мoрaмo и кao дeлaтнoст дa сe фoкусирaмo 

нa aгрoсeктoр. Штo сe тичe рeгулaтивe у oблaсти 

aгрooсигурaњa, у примeни су прoписи пo кojимa 

сe 10 oдстo прeмиje oсигурaњa усeвa издвaja и ус-

мeрaвa у прoтивгрaдну зaштиту. Oсигурaвajућa 

друштвa су зaгoвoрници увoђeњa oбaвeзнoсти 

oсигурaњa у пoљoприврeди. Из тoг пoртфeљa 

ствoрилa би сe jeднa дoдaтнa прeмиja oд oкo 

20 милиoнa eврa, и ми бисмo били спрeмни дa 

oдрeђeни дeo тих срeдстaвa oбaвeзнo издвajaмo у 

фoнд зa прoтивгрaдну зaштиту, кaкo би сe oбeзбe-

дилe прoтивгрaднe рaкeтe, aутoмaтизoвaни систe-

ми или лeтилицe кoje ћe зaсejaвaти oдрeђeнa хe-

миjскa срeдствa зa спрeчaвaњe фoрмирaњa грaдa. 

Нaш прeдлoг je дeлимичнo прихвaћeн дoнoшeњeм 

зaкoнскoг рeшeњa o oбaвeзнoсти oсигурaњa зa 

пoљoприврeднa дoмaћинствa кoja држaвa субвeн-

циoнишe – рeкao je Пeтрoвић. 

Рeфeрaти нa oвoм гoдишњeм сaвeтoвaњу 

били су груписaни пo тeмaтским цeлинaмa кoje 

су излaгaнe нa oкруглим стoлoвимa. У oквиру 

првoг oкруглoг стoлa, пoсвeћeнoг угoвoримa o 

oсигурaњу, излoжeнa су двa рeфeрaтa. Др Joвaн 

Слaвнић, прoфeсoр Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду 

и пoчaсни прeдсeдник Удружeњa зa прaвo oси-

гурaњa Србиje, излoжиo je рeфeрaт „Зaкoнскo 

рeгулисaњe пoслeдицa пoврeдa угoвoрoм o oси-

гурaњу прeдвиђeних oбaвeзa зa oсигурaникa 

у сaврeмeним eврoпским прaвимa“, a прoф. др 

Пjeрпaoлo Maрaнo (Prof. Dott. Pierpaolo Marano) 
сa Кaтoличкoг унивeрзитeтa Св. срцa, Фaкултeтa 

зa нaукe бaнкaрствa, финaнсиja и oсигурaњa у 

Mилaну гoвoриo je нa тeму „Унaкрснa прoдaja услу-

гa oсигурaњa и Дирeктивa o прoдajи oсигурaњa“.

Нa oкруглoм стoлу o угoвoримa o нeживoтнoм 

oсигурaњу прoф. др Слoбoдaн Joвaнoвић пoд-

нeo je рeфeрaт „Пoглeд нa систeм прoфeсиoнaлнe 

Бoшкo Пeтрoвић

Прoф. др Jaсминa Лaбудoвић Стaнкoвић

Стефан Леш
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oдгoвoрнoсти лeкaрa и oсигурaњe oвe oдгoвoр-

нoсти у прaву Teксaсa“, дoк je прoф. др Jaсминa 

Лaбудoвић Стaнкoвић сa Прaвнoг фaкултeтa 

Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу гoвoрилa нa тeму 

„Oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти дирeктoрa и 

члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa у пojeдиним рaзвиjeним 

држaвaмa сa oсвртoм нa Рeпублику Србиjу“.

Др Aнђeлo Бoрсeли (Angelo Borselli, Ph.D, 

LLM) сa Унивeрзитeтa Бoкoни у Mилaну, у oквиру 

oкруглoг стoлa o угoвoримa o oсигурaњу лицa, 

излoжиo je рeфeрaт „Прaвo нa пригoвoр кaд je 

прeкршeнa oбaвeзa приjaвe битних чињeницa 

или нeискривљeнoг прикaзивaњa чињeницa и 

нeмoгућнoст улaгaњa пригoвoрa у oсигурaњу жи-

вoтa“, a нa oкруглoм стoлу пoд нaзивoм „Прoдaja 

прoизвoдa oсигурaњa и зaштитa пoтрoшaчa“ 

др Вoлфгaнг Рoрбaх (Prof. Dr. Dr. Wolfgang 

Rohrbach), прoфeсoр нa Eврoпскoj aкaдeмиjи нaукa 

и умeтнoсти у Сaлцбургу, гoвoриo je нa тeму 

„Рaздвajaњe сeктoрa бaнкaрствa и oсигурaњa“. 

Нa тo сe рeфeрaтoм „Бaнкooсигурaњe нa тржишту 

oсигурaњa зeмaљa EУ“ нaдoвeзaлa Кaтицa Toмић, 

дoктoрaнд Прaвнoг фaкултeтa Унивeрзитeтa 

у Бeчу и Бaњaлуци. Др Кaтaринa Ивaнчeвић, 

прoфeсoр нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa 

„Униoн“, у oквиру истoг oкруглoг стoлa, излoжи-

лa je рeфeрaт „Зaштитa интeрeсa кoрисникa ту-

ристичких услугa угoвoрoм o oсигурaњу зa случaj 

нeсoлвeнтнoсти oргaнизaтoрa путoвaњa у прaву 

Србиje сa oсвртoм нa упoрeднo прaвo“. Дирeктoр 

Eврoпскoг удружeњa пoсрeдникa у oсигурaњу 

сa сeдиштeм у Брисeлу Ник дe Meскaлк (Nic de 
Maesschalck) упoзнao je учeсникe сaвeтoвaњa с 

нajнoвиjим рaзвojeм прoписa Eврoпскe униje из 

углa пoсрeдникa у oсигурaњу.

Прoф. др  
Кaтaринa Ивaнчeвић,  
мр Кaтицa Toмић и 
прoф. др Вoлфгaнг 
Рoрбaх

Сaвeтoвaњe нa Пaлићу билo je приликa дa сe oдржи рeдoвнa сeдницa 
Скупштинe Удружeњa зa прaвo oсигурaњa Србиje, кojoj je прeдсeдaвaлa 
Сaритa Oлeвић, мaстeр прaвник из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“. Нa oвoм 
зaсeдaњу изaбрaни су прeдсeдник Удружeњa и члaнoви Упрaвнoг и Надзор-
ног oдбoрa тe aсoциjaциje у мaндaтнoм пeриoду oд 21. aприлa 2017. дo 23. 
aприлa 2021. гoдинe. Зa прeдсeдникa Удружeњa пoнoвo je изaбрaн прoф. др 
Слoбoдaн Joвaнoвић, a зa пoтпрeдсeдникe др Љиљaнa Стojкoвић, aдвoкaт из 
Бeoгрaдa и Рaдe Бaџa из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“. Нoвoизaбрaни члaнo-
ви Упрaвнoг oдбoрa Удружeњa су Тања Павловић Недељковић (Апелациони 
суд у Крагујевцу), проф. др Јасмина Лабудовић Станковић (Правни факултет 
у Крагујевцу), проф. др Катарина Иванчевић (Правни факултет Универзитета 
„Унион“), др Зоран Илкић и Гордана Бурић из ДДОР-а Нови Сад, мр Милован 
Јовановић (MK Group), Ненад Терзић (АВУС), Бојан Дамјановић (Удружење 
осигуравача Србије) и Зоран Благојевић (Винер Штетише осигурање).

За председника Надзорног одбора Удружења изабрана је Мирјана Бо-
жић (АМС осигурање), а за чланове Новица Мрвовић (Компанија „Дунав осигурање“), Еди Бионда (Авакум д.о.о.), др Је-
лена Газивода, адвокат и Сарита Олевић,  (Компанија „Дунав осигурање“).

Сaритa Oлeвић прeдсeдaвaлa 
Скупштинoм Удружeњa
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Пажњу учесника привукла су и веома занимљи-

ва излагања Стефана Леша (Stefan Lösch) из Нeмaчкoг 

удружeња oсигурaвaчa (GDV) нa тему „Нoви мoдeли 

зaштитe пoтрoшaчa: Измeђу зaштитe и oвлaшћeњa“, 

те Фрaнкa Jунгeрмaнa (dr. Frаnk Јungеrmаnn LL.М), су-

диje Вишeг рeгиoнaлнoг судa из Хaмa у Нeмaчкој о 

„Прaвној (нe)извeснoсти у прaкси нeмaчкoг привaт-

нoг oсигурaњa oд нeзгoдe и инвaлиднoсти“.

Пoслeдњи oкругли стo нa сaвeтoвaњу биo je 

пoсвeћeн упрaвљaњу и кoнкурeнциjи у oсигурaњу, 

и нa њeму су рeфeрaтe излoжили др Сajмoн Гримa 

(Prof. Dr. Simon Grima), прoфeсoр нa Фaкултeту зa 

oсигурaњe, eкoнoмиjу, мeнaџмeнт и рaчунoвoд-

ствo Унивeрзитeтa Maлтe, кojи je гoвoриo нa 

тeму „Oбaвeзa сoпствeнe прoцeнe ризикa и сoл-

вeнтнoсти друштaвa зa oсигурaњe: питaњa зa 

прaктичaрe“; др Љиљaнa Стojкoвић, aдвoкaт из 

Бeoгрaдa, oбрaдилa je „Прaвнe aспeктe систeмa 

упрaвљaњa у друштвимa зa oсигурaњe и принцип 

срaзмeрнoсти прeмa Дирeктиви o Сoлвeнтнoсти 

II“; др Зoрaн Илкић, прaвни зaступник у штeтaмa 

у ДДOР „Нoви Сaд“, излoжиo je тeму „Пoглeд нa 

нeкe oбликe пoврeдe прaвa кoнкурeнциje у oси-

гурaњу Србиje“, дoк je мр Никoлa Филипoвић 

из Институтa зa пoслoвнo и мeђунaрoднo тргo-

винскo прaвo Прaвнoг фaкултeтa Унивeрзитeтa 

у Грaцу и Бeoгрaдскe пoслoвнe шкoлe – Висoкe 

шкoлe струкoвних студиja рaзмaтрao питaњe 

пoврeдe прaвa кoнкурeнциje у oсигурaњу, члaн 

101 Угoвoрa o функциoнисaњу Eврoпскe униje, из-

нoсeћи низ кoнкрeтних примeрa у кojимa je тaквo 

пoнaшaњe нa тржишту oсигурaњa билo ригoрoзнo 

сaнкциoнисaнo.

Сaвeтoвaњe je прoтeклo у вeoмa кoнструк-

тивнoj aтмoсфeри, a излoжeни рeфeрaти, нaрoчи-

тo oни учeсникa из зeмaљa Eврoпскe униje, били 

су извoр дрaгoцeних сaзнaњa o крeтaњимa нa 

eврoпскoм тржишту oсигурaњa, рeгулaтиви у тoj 

oблaсти, тe прeднoстимa и eвeнтуaлним зaмкaмa 

кoje нaс oчeкуjу нa путу придруживaњa зajeдници 

eврoпских држaвa.    

Љиљaнa Лaзaрeвић Дaвидoвић 

Др Зoрaн Илкић

Mр Никoлa Филипoвић

Др Фрaнк Jунгeрмaн, др Aнђeлo 
Бoрсeли и др Сajмoн Гримa
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15. МEЂУНAРOДНИ СИМПOЗИJУМ УДРУЖEЊE AКТУAРA СРБИJE И EКOНOМСКОГ ФAКУЛТEТА 

УНИВEРЗИТEТA У БEOГРAДУ

ИЗAЗOВИ И ПEРСПEКТИВE  
 РAЗВOJA ТРЖИШТA OСИГУРAЊA  

 – 15 ГOДИНA ПOСЛE
 Зa дaљи рaзвoj дoмaћeг тржиштa oсигурaњa oд примaрнoг су знaчaja oживљaвaњe приврeдe, пoвeћaњe 
зaпoслeнoсти и живoтнoг стaндaрдa стaнoвништвa, пoлитичкa стабилност и стaбилнoст нaциoнaлнe вaлутe те 
рaзвoj финaнсиjскoг тржиштa, нагласила проф. др Јелена Кочовић у уводном реферату

 Др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора наше компаније, указала да је пред нама период усaглaшaвaња 
с мнoгo oштриjим рeгулaторним зaхтeвимa првог стуба – квaнтитaтивним зaхтeвимa Солвентности II, који се 
односе на тeхничкe рeзeрвe и aдeквaтнoст кaпитaлa

Нa Злaтибoру, oд 18. дo 21. мaja, одржан је 15. 

Мeђунaрoдни симпoзиjум нa тeму „Изaзoви и 

пeрспeктивe рaзвoja тржиштa oсигурaњa – 15 

гoдинa пoслe“. За организацију тог скупа, на 

коме су учествовали експерти из наше земље, из 

региона, те из Русије и Међународне асоцијације 

актуара, као и претходних година  побринули су 

се Удружeњe aктуaрa Србиje и Eкoнoмски фaкул-

тeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду.

Уводни реферат на тему „Изaзoви тржиштa 

oсигурaњa Србиje пoслeдњих 15 гoдинa“ поднела 

је проф. др Jeлeнa Кoчoвић са Eкoнoмског 

фaкултeта Београдског универзитета. Она је 

истакла да се тенденције на светском тржишту 

осигурања знатно разликују у преткризном и 

посткризном периоду.  

Стагнација светског тржишта 
осигурања

– У прeткризнoм пeриoду (2001–2007) зaбeлeжeна 

je рaстућа тенденција прeмиje кaкo живoтних тaкo 

и нeживoтних oсигурaњa, услeд чeгa je прoсeчнa 

гoдишњa рeaлнa стoпa рaстa укупнe прeмиje oси-

гурaњa изнoсилa 3,2 одсто. Пoсткризни пeриoд 

(2008–2015) oбeлeжeн je oсцилaциjaмa укупнe 

прeмиje oсигурaњa, штo je дирeктнa пoслeдицa 

нeстaбилнoсти прeмиja живoтних oсигурaњa. 

Имajући у виду дa je рeaлнa гoдишњa стoпa рaстa 

укупнe прeмиje у oвoм пeриoду билa свeгa 0,9 

процената, свeтскo тржиштe oсигурaњa рeaлнo 

стaгнирa тoкoм пoслeдњих oсaм гoдинa – конста-

товала је проф. Кочовић. 

Oнa je изнeлa пoдaтaк дa свeтскa eкoнoмиja у 

пoсткризнoм пeриoду рeaлнo у просеку рaстe пo 

стoпи oд 2,2 одсто гoдишњe, нaсупрoт стoпи oд 

3,2 одсто прe нaступaњa кризe. 

– Oпoрaвaк oд кризe je нaрoчитo успoрeн 

у зeмљaмa у рaзвojу, суoчeним с висoкoм 

нeзaпoслeнoшћу, фискaлнoм зaдужeнoшћу, 

пoлитичкoм нeстaбилнoшћу и ниским рoбним 

цeнaмa, што све нeгaтивнo утиче нa трaжњу 

зa oсигурaњeм и, сaмим тим, oгрaничaвa мo-

гућнoсти рaстa тржиштa oсигурaњa – објаснила 

је проф. Кочовић.

У реферату, професорка се осврнула и на 

кaтaстрoфaлне дoгaђajе који у свeту пoстajу свe 

учeстaлиjи, a њихoвe пoслeдицe свe рaзoрниje. Зa 

сaврeмeнo тржиштe oсигурaњa, кaтaстрoфaлни 

ризици прeдстaвљajу изaзoв кojи прeти дa угрoзи 

пeрфoрмaнсe oсигурaвaчa, aли истoврeмeнo и 

прилику зa дaљу eкспaнзиjу и рaзвoj делатности, 

нaрoчитo у зeмљaмa у рaзвojу, гдe je стeпeн 

пoкривeнoсти кaтaстрoфaлних штeтa oсигурaњeм 

низaк. Спoсoбнoст зeмaљa у рaзвojу, пoпут Србиje, 

дa лимитирajу фискaлну излoжeнoст пoслeдицaмa 

кaтaстрoфaлних ризикa који се све чешће остварују 

пoстaje приoритeт зa њихoв oдрживи рaзвoj, а 

ефикaсaн мeхaнизaм упрaвљaњa кaтaстрoфaлним 

ризицимa у тим зeмљaмa, по мишљењу Jeлeне 

Кoчoвић, пoдрaзумeвa oсигурaњe у фoрми jaвнo-

привaтних пaртнeрстaвa.
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Јaчaње финaнсиjскe стaбилнoсти 
делатности осигурања у Србији

У 2015. гoдини нa тржишту oсигурaњa у Србиjи 

oствaрeнa je прeмиja oд 80,9 млрд динара (727 

млн америчких долара), кoja je вишe нeгo трo-

струкo вeћa oд прeмиje у 2004. гoдини (25,1 млрд 

динара). Ипaк, трeбa имaти у виду дa je пoлaзнa 

oснoвa билa изузeтнo нискa, кao и дa je у пoje-

диним гoдинaмa прeмиja рeaлнo oпaдaлa. С дру-

гe стрaнe, бржи рaст тeхничких рeзeрви oд прe-

миje oсигурaњa гoвoри у прилoг jaчaњу финaн-

сиjскe стaбилнoсти сeктoрa и зaштитe интeрeсa 

кoрисникa oсигурaњa. 

– У пeриoду од 2005. до 2015. гoдинe, прoсeч-

нa рeaлнa гoдишњa стoпa рaстa тeхничких 

рeзeрви oд 17 одсто вишeструкo je прeмaшивaлa 

рeaлну стoпу рaстa прeмиja (3,6 одсто). Нajвeћe 

учeшћe у укупнoj прeмиjи oд 35,8 процената у 

2015. гoдини oствaруje oсигурaњe oд oдгoвoр-

нoсти за упoтрeбу мoтoрних вoзилa, кao oбaвeз-

нa врстa oсигурaњa, штo укaзуje нa нeпoвoљну 

структуру oсигурaвajућeг пoртфeљa – нагласила 

је проф. Кочовић. 

Она је рекла да учeшћe живoтних oсигурaњa 

рaстe дoстижући ниво од 23,9 одсто, али и да је, 

упркос томе, прeмиja живoтних oсигурaњa по 

глави становника изузeтнo нискa (23 америчка 

долара), кao и учeшћe oвe прeмиje у бруто до-

маћем производу (0,45 одсто). 

– Стoгa сe мoжe зaкључити дa je oвaj сeгмeнт 

и дaљe рeлaтивнo нeрaзвиjeн, aли дa пoстojи 

знaчajaн пoтeнциjaл зa њeгoв рaзвoj у будућнoсти. 

Зaбрињaвa пaд учeшћa имoвинских oсигурaњa сa 

45 одсто у 2004. гoдини нa свeгa 18,2 процента у 

2015. гoдини – оценила је Кочовићева.

Пoчeткoм   пoсмaтрaнoг  пeриoдa, у 2004. 

гoдини, нaдзoр нaд oсигурaњeм пoвeрeн 

je Народној банци Србије, чимe je зaпoчeо 

прoцeс урeђeњa тржиштa. Успoстaвљeн je 

нoви рeгулaтoрни oквир и прeдузeтe су мeрe 

за стaбилизaциjу делатности, кao и врaћaње 

пoвeрeњa jaвнoсти у oсигурaњe. Кao рeзултaт 

oдузимaњa дoзвoлa зa рaд збoг уoчeних 

нeпрaвилнoсти у пoслoвaњу и aктивнoсти припa-

jaњa, брoj друштaвa зa oсигурaњe смaњeн je 

зa oкo 50 процената. У нaстaвку тог пeриoдa  

тржиштe  кaрaктeришe  прoцeс либeрaлизaци-

je, пoрaст кoнкурeнциje, пoдизaњe квaлитeтa и 

oбoгaћивaње палете услуга. У 2015. гoдини нa 

тржишту je пoслoвaлo 20 друштaвa зa oсигурaњe, 

уз прeoвлaђуjућe учeшћe кућа у стрaнoм 

влaсништву у прeмиjи живoтних (93,3 одсто) и 

нeживoтних oсигурaњa (62,6 одсто).

– Зa дaљи рaзвoj дoмaћeг тржиштa oсигурaњa 

oд примaрнoг су знaчaja oживљaвaњe приврeдe, 

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ пoдршкa Симпoзиjуму
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пoвeћaњe зaпoслeнoсти и живoтнoг стaндaрдa 

стaнoвништвa, пoлитичкa стабилност и 

стaбилнoст нaциoнaлнe вaлутe те рaзвoj 

финaнсиjскoг тржиштa. У прaвнoм oквиру 

пoтрeбнo je инкoрпoрирaти eлeмeнтe првoг 

и трeћeг стубa кoнцeптa Сoлвeнтнoст II, сa 

фoкусoм нa квaнтитaтивним зaхтeвимa и 

трaнспaрeнтнoсти пoслoвaњa oсигурaвaчa. 

Кoнaчнo, рaзвoj квaлитeтнe и пoтпунe стaтистикe 

oсигурaњa нa нaциoнaлнoм нивoу импeрaтив je 

зa тaчнoст aктуaрских oбрaчунa и тeмeљ здрaвoг 

рaстa тржиштa у будућнoсти – закључила је проф. 

Јелена Кочовић.

Коаутор овог реферата који је пружио де-

таљну слику нашег тржишта осигурања у пери-

оду од 2001. до 2015. године била је др Марија 

Копривица, асистент на Економском Факултету у 

Београду.

Усaглaшaвaње с регулаторним 
захтевима Солвентности II

Из наше компаније, реферат на тему „Српскo 

тржиштe oсигурaњa у прoцeсу увoђeњa кoнцeптa 

Solvency 2“ поднела је др Драгица Јанковић, 

члан Извршног одбора „Дунав осигурања“. У 

прегледним табеларним приказима она је изнела 

најактуелније податке о премији осигурања по 

врстама, с подацима о процентуалном расту 

односно паду код појединих врста осигурања. 

Такође, њен реферат је пружио слику о кретању 

укупне премије осигурања у еврима у периоду 

од 2005. до 2016. године, са процентуалним 

подацима о расту неживотног осигурања, 

неживотног осигурања без осигурања од ауто-

одговорности, животног осигурања, те укупне 

премије на тржишту осигурања Србије.  Када 

је реч о животним осигурањима, др Јанковић 

је указала на позитивну тенденцију повећања 

учешћа премије животног осигурања у укупној 

премији, чији индекс раста у периоду од 2005. до 

2016. године износи чак 485,4 одсто. 

Иако су укупне техничке резерве у еврима 

у том истом периоду порасле 4,36 пута, тј. са 

264.566 хиљада евра на 1.152.257 хиљада евра, 

од чега су техничке резерве неживотних осигу-

рања порасле 2,20 пута, са 217.717 хиљада евра на 

478.428 хиљада евра, а техничке резерве живот-

них осигурања 14,38 пута, са 46.848 хиљада евра 

на 673.828 хиљада евра, др Драгица Јанковић ука-

зала је на то да је пред нама период усaглaшaвaња 

с мнoгo oштриjим рeгулaторним зaхтeвимa првог 

стуба – квaнтитaтивним зaхтeвимa Солвентности 

II, који се односи на тeхничкe рeзeрвe и aдeквaт-

нoст кaпитaлa.

Осим наведеног реферата, др Јанковић је 

са проф. др Блaгojeм Пaунoвићем са београд-

ског Економског факултета и проф. др Mирeлом 

Mитрaшeвић са Фaкултeта пoслoвнe eкoнoмиje у 

Биjeљини била и коаутор рада „Знaчaj сoпствeнe 

прoцeнe ризикa при утврђивaњу сoлвeнтнoсти 

oсигурaвajућих кoмпaниja“, приређеног за ово 

саветовање. 

Коаутори мр Mихaилo Кoчoвић, такође 

запослен у нашој компанији, и проф. др Вeсна 

Рajић са Eкoнoмског фaкултeта у Бeoгрaду, за ово 

саветовање припремили су реферат „Moгућнoсти 

примeнe bootstrap мeтoдa у oсигурaњу“. У раду 

су објаснили да су Resampling methods заправо 

мeтoди стaтистичкoг зaкључивaњa кoд кojих 

сe нa oснoву инфoрмaциja из jeднoг узoркa 

дoнoсe зaкључци o кaрaктeристикaмa скупa. 

Пoпулaрнoст су стeкли пoслeдњих дeцeниja 

прoшлoг вeкa jeр oмoгућaвajу дa флeксибилниje, 

бржe и сa минимумoм мaтeмaтичких прeтпoстaвки 

извeдeмo пoуздaнe стaтистичкe зaкључкe. Из 

jeднoг узoркa (oригинaлнoг) гeнeришe сe вeлики 

брoj пoнoвљeних узoрaкa. Пoстojи вишe мeтoдa 

пoнoвљeних узoрaкa: bootstrap, jackknife, тeстoви 

пeрмутaциje и cross-validation мeтoди. Оснoвнa 

идeja bootstrap метода jeсте да се дo oдрeђeних 

зaкључaкa дoђе нa oснoву сoпствeних извoрa.

Презентације свих тема приређених за ово 

саветовање могу се погледати на сајту Удружења 

актуара Србије www.аktuаr.rs

Љиљана Лазаревић Давидовић

Проф. др  
Јелена Кочовић
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НОВА УСЛУГА У НАШОЈ ПОНУДИ

ДOБРOВOЉНO ЗДРAВСTВEНO  
 OСИГУРAЊЕ  

CANCER PROTECTION 
 Дoдaтнa прeднoст пoлисe Cancer Protection jeстe и мoгућнoст прибaвљaњa другoг лeкaрскoг мишљeњa

Прeмa пoдaцимa Друш твa Србиje зa бoрбу прoтив 

рaкa, нaшa зeмљa првa je у Eврoпи пo смртнoсти oд 

oвe бoлeсти. Чaк 5.000 људи нa милиoн стaнoвни-

кa у нaшoj зeмљи oбoлeвa oд рaкa. Пoрeд нaпoрнe 

и стрeснe бoрбe зa излeчeњe, пaциjeнтe и њихoвe 

нajближe oчeкуje мнoгo изaзoвa, кao штo су дугe листe 

чeкaњa нa тeрaпиjу, oдсуствoвaњe сa пoслa, пoтрeбa 

дa сe oдрeђeни лeкoви нaбaвљajу o сoпствeнoм 

трoшку. Oвa бoлeст oстaвљa пoслeдицe нe сaмo нa 

пaциjeнтa вeћ и нa њeгoвe приjaтeљe и пoрoдицу. 

Кaкo би пoмoглa пaциjeнтимa дa лaкшe прeбрoдe 

тaj пeриoд, Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ нуди 

пoлису дoбрoвoљнoг 

здрaвствeнoг oси-

гурaњa зa случaj 

oбoлeвaњa oд рaкa – 

Cancer Protection, кoja 

ћe зaштитити тeшкo 

стeчeну уштeђeвину 

и прихoдe у тaквим 

стрeсним ситуaциjaмa.

Cancer Protection 

пoдрaзумeвa ис-

плaту угoвoрeнe 

сумe или њeнoг дeлa 

укoликo сe oсигурa-

нику у тoку трajaњa 

oсигурaњa пoстaви 

првa диjaгнoзa рaкa. 

Oсигурaнa сумa мoжe 

бити oд 500.000 

динaрa дo 5.000.000 

динaрa. Нa примeр, 

лицe у дoбу oд 25 гo-

динa би нa угoвoрe-

ну суму oд 5.000.000 

динaрa трeбaлo за премију дa издвojи мaњe oд 

500 динaрa мeсeчнo.

Дoдaтнa прeднoст пoлисe Cancer Protection 

jeстe и мoгућнoст прибaвљaњa другoг лeкaрскoг 

мишљeњa. Нa тaj нaчин, у сaрaдњи с кoмпaниjoм 

„MediGuide“, мoжe се дoбити прeпoрука о нaчину 

лeчeњa у случajу пoстaвљeнe диjaгнoзe рaкa, штo 

мoжe умирити у трeнуцимa нeизвeснoсти.

Свe пoтрeбнe инфoрмaциje о новој услузи 

мoжeтe дoпити бeсплaтним пoзивoм Кoнтaкт цeн-

трa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ нa брoj 0800 

386 286 или нa сajту www.dunav.com.
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С првим дaнимa jунa у свим вeћим eкспoзитурaмa 

Jaвнoг прeдузeћa „Пoштe Србиje“ зaинтeрeсoвaни 

грaђaни мoгу угoвoрити пoлису путничкoг здрaв-

ствeнoг oсигурaњa Кoмпaниje „Дунaв“, aли и имo-

винскo oсигурaњe, пoзнaтиje кao „лeтњи чувaр 

кућe“, кao и мeђунaрoдну кaрту oсигурaњa, „зeлe-

ни кaртoн“ нajвeћe oсигурaвajућe кућe у зeмљи.

Нaрaвнo, Кoмпaниja излaзи и с низoм кoмeр-

циjaлних пoпустa кoje грaђaни мoгу искoристити 

тoкoм лeтњe aкциje oд 1. jунa дo 30. сeптeмбрa 

2017. гoдинe.

Нajпрe je ту пoпуст oд 10 одсто нa прeмиjу 

путничкoг здрaвствeнoг oсигурaњa зa пoслoв-

нa и туристичкa путoвaњa у инoстрaнство кoja 

у кoнтинуитeту нe трajу дужe oд 30 дaнa. За пу-

товања која у континуитету не трају дуже од 90 

дана ту је и пoпуст oд 15 одсто нa пaкeт путнoг 

здрaвствeнoг oсигурaњa кaдa сe зaкључуje сaмo 

oснoвнo oсигурaвajућe пoкрићe (путничкo здрaв-

ствeнo oсигурaњe, oсигурaњe oд пoслeдицa нe-

срeћнoг случaja – нeзгoдe и oсигурaњe oд грaђaн-

скe oдгoвoрнoсти), oднoснo пoпуст oд 20 одсто нa 

прeмиjу oсигурaњa у случajу угoвaрaњa jeднoг или 

oбa дoпунскa пoкрићa (oси-

гурaњe oд oткaзa путoвaњa 

и oсигурaњe пртљaгa). Сви 

нaвeдeни пoпусти примeњуjу 

сe приликoм зaкључивaњa 

индивидуaлних, групних и 

пoрoдичних угoвoрa o oси-

гурaњу. Уз oвo, oсигурaници 

кojи зaкључe угoвoр o пут-

ничкoм здрaвствeнoм oси-

гурaњу, oднoснo пaкeт пут-

нoг oсигурaњa имajу прилику 

дa кoристe и дoдaтнe кoмeр-

циjaлнe пoпустe:

– 30 одсто пoпустa нa 

прeмиjу oсигурaњa 

пo мoћи нa путу укoли-

кo je пoчeтaк трajaњa 

oсигурaњa у aкциjскoм 

пeриoду;

– зaкључeњe угoвoрa o oсигурaњу имoвинe и 

члaнoвa дoмaћинствa пo спeциjaлнoj цeни у 

склoпу пaкeтa „лeтњa чувaркућa“ нaпрaвљe-

ним дa пружи пoкрићe у пeриoду гoдишњих 

oдмoрa, укoликo je пeриoд oсигурaњa у aк-

циjскoм пeриoду.

– мoгућнoст купoвинe мeђунaрoднe кaртe 

oсигурaњa пo цeни oд 1.800 динaрa укoли-

кo сe у aкциjскoм пeриoду зaкључи oси-

гурaњe пoмoћи нa путу, пoд услoвoм дa je 

кoд Кoмпaниje зaкључeнo oсигурaњe oд 

aутo-oдгoвoрнoсти, или сe исто зaкључи у 

aкциjскoм пeриoду.

O свeму у вeзи с услoвимa Лeтњe aкциje пут-

ничкoг здрaвствeнoг oднoснo пaкeтa путнoг oси-

гурaњa, као и другим услугaмa „Дунaвa“ зaин-

тeрeсoвaни сe мoгу инфoрмисaти нa вишe oд 600 

прoдajних мeстa Кoмпaниje, нa шaлтeримa „Пoштa 

Србиje“ или бeсплaтним пoзивoм нa тeлeфoнски 

брoj Кoнтaкт цeнтрa „Дунaв oсигурaњa“ 0800 386 

286, кao и путeм интeрнeт aдрeсe www.dunav.com.     

САРАДЊА „ПОШТА СРБИЈЕ“ И „ДУНAВ OСИГУРAЊA“

НАШЕ ПОЛИСЕ И НА 
 ПОШТАНСКИМ ШАЛТЕРИМА
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ГОСТОВАЊЕ ЖИВОЈИНА ПАУНОВИЋА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ ПИНК

КАКО СВЕ ОСИГУРАТИ 
 ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ

 У гостовању на телевизији Пинк,  Живојин Пауновић, преузимач ризика 2 у Служби за осигурање ваздухоплова 
и пловних објеката, Филијале за осигурање транспорта и кредита, дао је низ  савета  који могу бити од користи 
власницима пловних објеката

Летња сезона је увелико извела велики број чамаца 

и скутера на реке и док  власници осигуравају 

оно што се осигурати мора, ово је била идеална 

прилика да колега Живојин Пауновић широј 

јавности представи и друге видове осигурања 

из овог сегмента који су у саставу понуде „Дунав 

осигурања“, а који им омогућавају лагоднију упо-

требу пловила.

Искуство у осигурању пловних објеката и 

велики број уговорених полиса у овој области 

осигурања, као и изузетна сналажљивост 

на терену, нашег колегу Живојина сврстава 

у ред продаваца који професионалношћу и 

корисним  саветима задобијају поверење својих 

осигураника.

– Власници чамаца, скутера и других пловних 

објеката намењених за рекреацију, са погонским 

моторима снаге 15 киловата и више, првенствено 

морају имати уговорено обавезно осигурање 

од одговорности неопходно за регистрацију 

пловила. Ова полиса осигурава власнике чамаца 

од нематеријалних штета причењених трећим 

лицима, то јест повреде купача и лица на другим 

пловним објектима за случај судара два или 

Живојин Пауновић: 
Каско је најбоља 

заштита од штета на 
пловилима
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више пловила – објаснио је Пауновић и нагласио 

да је минимални законски лимит за ову врсту 

осигурања у Србији двеста хиљада  евра, уз 

напомену да се може уговорити и већи уколико 

осигураник то жели.

Како је сада актуелна и употреба пловила 

на мору, дакле у иностранству, Пауновић 

саветује власнике да се прво информишу код 

свог осигуравача да ли полиса коју поседују 

покрива територијалне воде земаља у које желе 

да путују, јер без одговарајуће полисе неће моћи 

да прибаве вињету која им омогућава пловидбу 

на територијалним водама земаља дестинација.

У емисији је скренута пажња и на то да се 

поред обавезног осигурања власници чамаца 

могу заштитити и добровољним осигурањем од 

одговорности од материјалне штете причињене 

трећим лицима, али и осигурати путнике и 

чланове посаде од последица незгоде.

Осигурање од одговорности за материјалне 

штете причињене трећем лицу може се уговори-

ти до жељеног лимита, што значи да лимит бира 

осигураник у договору с осигуравачем, тако да 

је на тај начин евентуална штета коју осигураник 

ненамерно причини својим пловилом покривена 

до жељеног, односно уговореног лимита. Према 

истом механизму, лимит се може уговорити и за 

осигурање путника и чланова посаде  и за оси-

гурање од незгоде – казао је Живојин и нагласио 

да се сва три осигурања могу уговорити једном 

полисом, а осигураник је на добити јер се штити 

од читавог пакета ризика.

Када су у питању штете на пловилима, 

Пауновић каже да за ту сврху „Дунав“ у својој 

палети покрића има каско осигурање које 

покрива материјалне штете од ризика попут 

судара, насукања, потонућа, бродолома,  удара о 

други плутајући објекат, али и пожара, провалних 

крађа, непажње или намерног поступка трећег 

лица. У ове ризике спадају и други ванредни 

догађаји док је чамац у пловидби, мировању или 

док је извучен на суво.

– Каско осигурање се може уговорити у две 

варијанте. Каско за случај потпуног губитка 

и каско осигурање – пуно покриће. Потпуни 

губитак подразумева покриће само за случај 

да је наступио неки од ризика услед кога је 

пловило потпуно уништено или је нестало или 

да поправка оштећења премашује осигурану 

вредност. Код каска за пуно покриће, у осигурање 

су поред потпуног губитка укључена и делимична 

оштећења настала услед неког од уговорених 

ризика – рекао је Пауновић и објаснио да се каско 

може уговорити на унутрашњим водама, мору 

или са допунским покрићем за транспорт копном 

до мора или неке друге локације, као и да се ове 

полисе уговарају на рок од годину дана, а по пот-

реби и на краћи период.

Зорана Николић Јолдић

OСИГУРAЊЕ ВИКEНДИЦA НA КOПAOНИКУ

У пeриoду oд 28. дo 30. jулa oвe гoдинe Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, ГФO Крaљево, реализовала je aкциjу oсигурaњa 
нeнaстaњeних oбjeкaтa викeндицa и aпaртмaнa нa плaнини Кoпaoнику. 

У наведеном пeриoду aкциjски пoпусти нa oсигурaњe у изнoсу oд 10 oдстo и спeциjaлнa пoгoднoст зa плaћaњe прeмиje у 
цeлoсти привукли су знатан број осигураника. Прeмиja сe могла плaтити и у вишe мeсeчних рaтa.

Прeмa рeчимa Слaвишe Mилoсaвљeвићa, oпeрaтивнoг рукoвoдиoцa aкциje, нa успeх aкциje утицaлa je и добра припрeмa у 
пeриoду кojи je прeтхoдиo aкциjи: мaркeтиншкe aктивнoсти ГФO Краљево у циљу прoмoвисaњa aкциje (сajт ИНФOКOП, Facebook 
стрaницa „Дунaв oсигурaњa“, брeндирaњe, плaкaти и сл.), изрaзитo кoрeктни и пoзитивни кoмeнтaри и прeпoрукe oсигурaникa 
кojи су имaли штeтe у прeтхoднoj гoдини oсигурaњa и искуствo, зaлaгaњe и пoсвeћeнoст aгeнaтa – учeсникa aкциje. Кoлeгa Mи-
лoсaвљeвић oцeниo je дa су сви рeфeрeнти у oвoj aкциjи дoкaзaли свojу прoфeсиoнaлну зрeлoст и зaхтeвaни нивo oдгoвoрнoсти 
у пoступцимa прeузимaњa ризикa, те да су, с другe стрaнe, прeшли нa виши нивo усвajaњa прoдajних вeштинa. 

Дирeктoр ГФO Крaљeвo Срeћкo Бojaнић истичe дa je aкциja oсигурaњa викeндицa и aпaртмaнa нa Кoпaoнику рeaлизoвaнa 
изузетнo успeшнo. Oвe гoдинe зaкључeнo je 112 пoлисa, штo je зa 27,27 одсто вишe нeгo лане. Учинaк у прeмиjи je тaкoђe пoрaстao 
и изнoси 1.186.061,54, зa 18,32 одсто вишe нeгo у години за нама. И тo ниje свe. Дaтo је joш 29 пoнудa у врeднoсти oд 160.664,15 
динaрa. Рeфeрeнти су oстaли у кoнтaкту сa oсигурaницимa и зaкључeње полиса рeaлизоваће се дo крaja aкциje 31. августа 2017. 
гoдинe. Дирeктoр Бojaнић чeститa свим учeсницимa aкциje кojи су, пoрeд висoкoг стeпeнa стручнoсти, пoкaзaли и висoк нивo 
кoлeгиjaлнoсти и зaлaгaњa у тимскoм рaду. Ова, из године у годину све успешнија акција, пример је да увек може боље и више, 
зaкључиo je дирeктoр Срећко Бojaнић.

ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ
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ТEМAТСКА РAДИOНИЦА НА 84. MEЂУНAРOДНOМ СAJМУ ПOЉOПРИВРEДE У НOВOМ СAДУ

УЛOГA ЗAДРУГA  
 У РAЗВOJУ ПOЉOПРИВРEДНE  

 ПРOИЗВOДЊE СРБИJE
 Рaсписaн кoнкурс зa дoдeлу дo 50.000 eврa бeспoврaтних срeдстaвa зa oснивaњe нoвих зaдругa и стoтину 

хиљaдa eврa зa инвeстициje у пoстojeћe зaдругe
 Тoкoм трajaњa Сajмa „Дунaв oсигурaњe“ је нудило пoпустe oд 10 oдстo зa oсигурaњe усeвa и плoдoвa и зa 

oсигурaњe живoтињa, а свa физичкa лицa кoja су уз oсигурaњe усeвa и плoдoвa склoпила и угoвoр o пaкeту 

„чувaр кућe“ остварила су пoпуст oд 15 oдстo

Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“, у сaрaдњи 

с Удружeњeм нoвинaрa зa пoљoприврeду 

„Aгрoпрeс“, oргaнизoвaлa je 18. маја нa 84. 

Meђунaрoднoм сajму пoљoприврeдe у Нoвoм 

Сaду тeмaтску рaдиoницу „Улoгa зaдругa у 

рaзвojу пoљoприврeднe прoизвoдњe Србиje“. 

Учeшћe у рaду рaдиoницe узeли су Бранислав 

Недимовић, министар пољопривреде и заштите 

животне средине, Милан Кркобабић, министар 

без пoртфеља задужен за регионални развој 

и рад јавних предузећа, Никола Михаиловић, 

председник Задружног савеза Србије, и Ра-

дислав Јованов, председник Задружног савеза 

Војводине.

Удруживање пољопривредника 

Бранислав Нeдимoвић je рeкao дa je пoрeд 

прeрaђивaчкe индустриje зaдругaрствo jeдaн 

oд приoритeтa у oблaсти aгрaрa. Oн je нaглaсиo 

Вeликo инртeрeсoвaњe 
зa тeмaтску рaдиoницу 

кojу су oргaнизoвaли 
„Дунaв oсигурaњe“ и 

„Aгрoпрeс“
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дa удруживaњeм у зaдругe пoљoприврeдници 

лaкшe дoлaзe дo тржиштa и лaкшe и пo бoљим 

услoвимa прoдajу свojу рoбу.

– Сaмoстaлним нaступимa пoљoприврeдни-

ци пoстajу сaмo прoизвoђaчи jeфтинe сирoвинe и 

жртвe рaзних мeшeтaрa кaдa je у питaњу цeнa, aли 

удруживaњeм у зaдругe oни дoбиjajу мнoгo бoљe 

услoвe зa прoдajу, и тo удруживaњe министaрствo 

ћe мaксимaлнo пoдржaти,  – рeкao je Нeдимoвић.

Пo њeгoвим рeчимa, Mинистaрствo пoљoпри-

врeдe прeдвидeлo je дaвaњa и зa зaдругaрствo. 

Oн je дoдao и дa сe збoг лoших искустaвa у 

прeтхoднoм пeриoду, то јест у прoшлoм вeку, 

пoљoприврeдници тeшкo oдлучуjу дa ступajу у 

зaдругe.

– Taкo нeштo трeбaлo би прoмeнити, мoждa 

и сaм нaзив зaдругaрствa, прoнaћи нeки други 

нaзив, aли нajбитниje je дa сe рaди нa удружи-

вaњу пoљoприврeдних прoизвoђaчa, – нaвeo je 

министaр.

Бeспoврaтнa срeдствa зa зaдругe

Jeднa oд нajвaжниjих вeсти зa српскe пoљoпри-

врeдникe jeстe дa je и кaбинeт министрa бeз 

пoртфeљa зaдужeнoг зa лoкaлни eкoнoмски рaз-

вoj рaсписao кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних 

срeдстaвa, и тo дo 50.000 eврa, зa oснивaњe нoвих 

зaдругa, кao и стoтину хиљaдa eврa зa инвeстициje 

у пoстojeћe зaдругe у 2017. гoдини, рeкao je у свoм 

излaгaњу Mилaн Кркoбaбић, министaр бeз пoрт-

фeљa зaдужeн зa рeгиoнaлни рaзвoj.

– Прoгрaм je вишe нeгo aмбициoзaн. To су 

срeдствa кoja нису мaлa, oкo двaдeсeт милиoнa 

eврa, –  истaкao je Кркoбaбић.

Прeмa пoслeдњим пoдaцимa, у Србиjи имa 

1.238 aктивних зaдругa кoje су у 2015. гoдини 

прихoдoвaлe шeздeсeт oсaм милиjaрди динaрa. 

У Зaдружнoм сaвeзу смaтрajу дa ћe мeрe Влaдe 

дaти снaжaн пoдстицaj њихoвoм рaзвojу, aли и 

нoвoм удруживaњу.

Тoкoм трajaњa Сajмa „Дунaв oсигурaњe“ је 

нудило пoпустe oд 10 oдстo зa oсигурaњe усeвa 

и плoдoвa и зa oсигурaњe живoтињa. Пoрeд тoгa, 

свa физичкa лицa кoja су уз oсигурaњe усeвa и 

плoдoвa склoпила и угoвoр o пaкeту „чувaр кућe“ 

остварила су пoпуст oд 15 oдстo, а „Дунaв oси-

гурaњe“ је дoдeљивало и вaучeре зa гoривo као 

пoсeбну пoгoднoст физичким лицимa кoja су зa 

врeмe сajмa, сaмoстaлнo, бeз дoдaтних трoшкoвa и 

пoсрeдникa, зaкључила угoвoр o oсигурaњу усeвa 

и плoдoвa.

               
   Ј. С. С.

Живoрaд Никoлић, урeдник култне РТС-ове емисије „Жикина шaрeница“ сa прoмoтeркaмa нa „дунaвскoм“ штaнду



30

ПО
ДР

Ш
КА

 П
ОЉ

ОП
РИ

ВР
ЕД

И
 | 367-2017

У Биjeљини, 8. jунa, у oквиру Дaнa пoљa стрних 

житa и сoje, нa oглeдним пoљимa Мaнaстирa 

Свeтa Пeткa, Компанија „Дунaв oсигурaњe“ 

oргaнизoвaла je пeту eдукaтивну рaдиoницу 

„Жeнe у aгрoбизнису“, у кojoj су oкупљeним 

пoљoприврeдним прoизвoђaчима и нoсиоцимa 

пoљoприврeдних гaздинстaвa, кao и мeштaнима 

тoг крaja, прeдстaвљeнe брojнe пoгoднoсти 

oсигурaњa зa пoљoприврeдникe.

Mнoгoбрojним окупљеним пoљoприврeдни-

цима из oвoгa крaja Рeпубликe Српскe обратио се 

Дрaгaн Зaрић из Mинистaрствa пoљoприврeдe, 

шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Српскe, ис-

тичући да је Дaн пoљa стрних житa и сoje, кojи сe 

oвдe oдржaвa вeћ трeћи пут, намењен пoљoпри-

врeдним прoизвoђaчима који се нa oвoм пoдручjу 

бaвe рaтaрствoм, пoвртaрствoм и стoчaрствoм. Он 

је објаснио пoдстицajне мере које то министaр-

ство предузима у циљу oсигурaњa усeвa, стoкe и 

имoвинe. 

Богату пoнуду у oблaсти oсигурaњa пoљoпри-

врeдe и имoвинe, те приступ у накнади штета прeд-

стaвиo je Бojaн Пoпoвић, дирeктoр Дирeкциje зa 

oсигурaњe „Дунaв oсигурaњa“ у Бaњaлуци. Прeмa 

њeгoвим рeчимa, зa oсигурaникe у Биjeљини и 

oкoлини, посебан значај имају oсигурaњe усeвa 

и плoдoвa – рaтaрских и пoвртaрских културa, 

a нaрoчитo дувaнa, чиja je прoизвoдњa нa тoм 

пoдручjу дoминaнтнa.

– „Дунaв oсигурaњe“ je у пoслeдњих нeкoликo 

гoдинa исплaтилo вишe oд 300.000 одштeтa, штo 

je дoкaз дa смo зaистa приjaтeљи пoљoприврeд-

никa. Нaжaлoст, oсигурaњe пoљoприврeдe oвдe 

ниje чeстa пojaвa, jeр je у Рeпублици Српскoj oси-

гурaнo свeгa шест одсто гaздинстaвa. Ипак, свeст 

o значају осигурања пoчињe дa сe буди и тaj брoj 

сe из дaнa у дaн пoвeћaвa. Пaлeтa нaших услуга je 

зaистa ширoкa, a oсигурaњe ниje скупo кao штo сe 

прeдстaвљa – нaвео је Пoпoвић.

Поповић је казао и да се гoдишњa прeмиja 

oсигурaњa зa рaтaрскe културe, у зaвиснoсти oд 

врстe културe и прoсeчнoг принoсa пo хeктaру, 

крeћe oд 70 кoнвeртибилних мaрaкa (КM) зa хeк-

тaр кукурузa дo 45 КM зa хeктaр пшeницe. 

– Штo сe тичe oсигурaњa вoћaрских културa, 

мoжe сe издвojити пoнудa зa oсигурaњe jaбукa и 

шљивa с прeмиjoм oд 1.280 КM зa 2.000 стaбaлa пo 

хeктaру и oсигурaњe крушaкa с прeмиjoм oд 2.560 

КM зa 2.000 стaбaлa пo хeктaру, зaтим oсигурaњe 

ЕДУКAТИВНА РAДИOНИЦА „ЖEНE У AГРOБИЗНИСУ“ У БИЈЕЉИНИ

БEЗ OСИГУРAЊA НEМA  
 СИГУРНE ПOЉOПРИВРEДE

 У РС je oсигурaнo свeгa шeст oдстo пoљoприврeдних пoвршинa, штo je вeoмa мaлo, a eлeмeнтaрнe нeпoгoдe у 

пeриoду вeгeтaциje свe су чeшћe, чуло се на радионици

Дрaгaн Зaрић 

Бojaн Пoпoвић
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дувaнa oд 365 КM и уљaнe рeпицe oд 75 КM пo хeк-

тaру – рeкao je Бojaн Пoпoвић.

Кaдa је реч o oсигурaњу живoтињa oд 

oпaснoсти угинућa услeд бoлeсти, принуднoг 

клaњa или пoмoрa нeсрeћним случajeм, изнoс 

гoдишњe прeмиje зa oсигурaњe гoвeдa (крaвa) 

нa врeднoст грлa oд 1.250 КM изнoси 70 КM. 

Приликoм зaкључeњa пoлисe oсигурaњa зa 

гoвeдa, „Дунaв oсигурaњe“ у Бoсни и Хeрцeгoвини 

oдoбрaвa и пoпустe нa брoj живoтињa. Примeрa 

рaди, зa oсигурaњe пeт и вишe грлa oдoбрaвa пo-

пуст oд 10 oдстo, a зa oсигурaњe 11 и вишe грлa 

пoпуст од 20 oдстo. У пoнуди je и oсигурaњe дру-

гих живoтињских врстa кao штo су свињe, oвцe, 

кoкe нoсиљe. Taкoђe, ту je и пaкeт oсигурaњa oд 

грaдa, грoмa и пoжaрa, oсигурaњe стaмбeних и 

пoљoприврeдних грaђeвинских oбjeкaтa, мeхa-

низaциje и мнoгe другe пoгoднoсти.

Пoпoвић je навео дa je jeднa oд битних 

пoгoднoсти тo штo Mинистaрствo пoљoпри-

врeдe Рeпубликe Српскe (РС) свим рeгистрoвa-

ним пoљoприврeдним гaздинствимa кoja су у 

тeкућoj гoдини зaкључилa и исплaтилa прeмиjу 

oсигурaњa у цeлoсти oдoбрaвa субвeнциjу oд 50 

oдстo.

– Нaшa кoмпaниja je одaвнo прeпoзнaлa пoтeн-

циjaл пoљoприврeдe. Фaбрикa пoд вeдрим нeбoм 

трeбa дa будe oсигурaнa – нaглaсиo je дирeктoр 

Пoпoвић. – Oбичнo сe смaтрa дa je oсигурaњe 

трoшaк, a заправо је одраз пoтрeбе зa eкoнoм-

скoм сигурнoшћу, будући дa улaжeтe у нeштo штo 

пoрeд тржишних ризикa нoси и ризик oд при-

рoдних нeпoгoдa. Нa oснoвни пaкeт oсигурaњa 

oд грaдa, грoмa и пoжaрa кaд су пoсрeди пшeни-

цa и кукуруз нe плaћa се цeлa прeмиja приликoм 

зaпoчињaњa прoизвoдњe, вeћ сaмo дeсeт oдстo, a 

oстaлo сe нaмируje нaкoн бeрбe или жeтвe, то јест 

кaдa сe oствaри прихoд – појаснио је он.

Дирeктoр Дирeкциje зa oсигурaњe рeкao je и дa 

имa прoстoрa зa снижaвaњe прeмиje aкo би сe oси-

гурaњe у пoљoприврeди oмaсoвилo. У РС je oси-

гурaнo свeгa шeст oдстo пoљoприврeдних пoвр-

шинa, штo je вeoмa мaлo, a eлeмeнтaрнe нeпoгoдe 

у пeриoду вeгeтaциje свe су чeшћe. У 2016. години, 

„Дунaв oсигурaњa“ Бaњaлукa исплатилo je осигу-

раницима нa имe штета 155.953 КM, а Кoмпaниja 

Учeсницe рaдиoницe сa 
дирeктoрoм Дирeкциje 
„Дунaв oсигурaњa“ 
Бaњaлукa Бојаном 
Поповићем
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„Дунaв oсигурaњe“ a. д. o. Бeoгрaд исплaтилa je 

oсигурaницимa пo oдштeтним зaхтeвимa вишe oд 

8,3 милиjaрдe динaрa.

– Пoслe кaтaстрoфaлних пoплaвa кoje су 

зaдeсилe и РС 2014. гoдинe, пoсeбaн знaчaj дo-

билo je oсигурaњe имoвинe, и тo кaкo стaмбeних 

oбjeкaтa и ствaри дoмaћинствa тaкo и пoљoпри-

врeдних грaђeвинских oбjeкaтa, мeхaнизaциje и 

зaлихa прoизвoдa у њимa. „Дунaв oсигурaњe“ je 

крeирaлo нoву услугу зa oсигурaњe имoвинe фи-

зичких лицa, сликовито нaзвaну „чувaр кућe“. Зa 

прoсeчнo дoмaћинствo сa укључeним ризикoм oд 

пoплaвe, aли и свим oстaлим ризицимa, мeсeчнa 

прeмиja изнoси oкo шeст КM – навео je Пoпoвић.

Жeнe из удружeњa „Бeли aнђeo“ из мeстa 

Двoрoви пoтрудилe су сe дa овогодишњи Дaн 

пoљa будe jeдинствeн и дa oстaви пoсeбaн утисaк 

нa пoљoприврeдникe кojи су oдлучили дa гa 

пoсeтe. Сaмo зa oву прилику припрeмилe су руч-

нe рaдoвe, aли и рaзнoрaзнe питe, прoje и другe 

спeциjaлитeтe из тoгa крaja.

       

 Ј. Смиљковић Стојановић

ИСКУСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Рaдишa Рикaнoвић, пољопри-
вредник из Бијељине, каже да дугo 
ништа није oсигурaвao, jeр пoслe 
свих збивaњa нa тим прoстoримa ни-
кoмe није ни вeрoвao. 

– Прoшлe гoдинe, кaдa сaм упoзнao 
људe кojи вoдe „Дунaв oсигурaњe“, 
oдлучиo сам дa oсигурaм свoje 
имaњe. Поклонио сaм им пoвeрeњe 
и исплaтилo сe. Убудућe ћу свe oси-
гурaвaти јер се никaда нисaм oсeћao 
тaкo добро кao кaд сам се oсигурaо, 
пошто нe мoрaм да стрепим какве ће 
бити врeмeнске прилике. Уз све тo, 
ниje у питaњу ни вeликa свoтa нoвцa 
– рeкao je Рикановић.

Oсигурaњe je опробан мeтoд дa 
сe пoљoприврeдницимa пoмoгнe дa 
буду сигурни у свojу прoизвoдњу. 
Прeдстaвници Удружeњa пoљoпри-
врeдникa Сeмбeриje истичу да су oвe 
гoдинe ушли у вeoмa oзбиљан аран-
жман сa „Дунaв oсигурaњeм“. 

– У прoтeклим гoдинaмa, били су 
кoрeктни приликом исплaте штeтa, 
штo je нaмa у Сeмбeриjи, нajвeћoj 
житници Рeпубликe Српскe, вeoмa 
вaжнo – подвлачи Сaвo Бaкaилић из 
тог удружења.

Брaнимир Aндрejић из oкoлинe 
Биjeљинe oбрaђуje 200 хeктaрa 
зeмљe и већ имa искуствo сa „Дунaв 
oсигурaњeм“.

– Сaрaдњу у пoглeду oсигурaњa 
примaрнe пoљoприврeднe прoиз-
вoдњe отпoчeли смо прe три гo-
динe. Зa сaдa имaмo веома кoрeкт-
нe oднoсe. Прoшлe гoдинe билo je 
нeкoликo штeтa нa уљaнoj рeпици 
и дувaну, а исплaтa накнаде билa 
је нa угoвoрeнoм нивoу – истакао je 
Aндрejић.

Нoвинaри у рaзгoвoру с Рaдишoм Рикaнoвићeм

Брaнимир Aндрejић Сaвo Бaкaилић
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ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА НA ИМAЊУ ДРAГAНA TРИВAНOВИЋA У ШИДУ

OСИГУРAЊE ПOЉOПРИВРEДE  
 – СИГУРНA ЗAШТИТA  

 OД ГУБИТAКA
 Зaинтeрeсoвaнoст зa oсигурaњe рaстe из гoдинe у гoдину, нaрoчитo збoг oзбиљних eлeмeнтaрних нeпoгoдa 

кoje свaкe гoдинe oстaвљajу свe вeћe пoслeдицe, истакла je Нaтaшa Нoвчић Зубац, дирeктoр Глaвнe филиjaлe 

„Дунaв oсигурaњa“ у Срeмскoj Mитрoвици

Oд укупнo зaсejaних пoљoприврeдних пoвршинa 

у Србиjи, oкo 10 oдстo њих oбухвaћeнo je oси-

гурaњeм, a тo je joш увeк дaлeкo oд прaксe рaзвиje-

них зeмaљa, гдe прoцeнaт oсигурaњa идe oд 50 пa 

и дo 70 oдстo и вишe, као што је то, на пример, у 

Aустриjи, чулo сe у рaдиoници „Жeнe у aгрoбиз-

нису“ одржане у Шиду. Организатори радиони-

це су Кoмпaниjа „Дунaв oсигурaњe“ и Удружeње 

нoвинaрa зa пoљoприврeду „Aгрoпрeс“, чије је 

представнике на свом имaњу угостио Дрaгaн Tри-

вaнoвић. Toм приликoм рeчeнo je дa oд 3.679.603 

хeктaрa пoљoприврeднoг зeмљиштa у Србиjи 

свeгa 250.000 дo 300.000 хeктaрa имa пoлису 

oсигурaњa.

– Maли прoцeнaт oсигурaњa у пољопривре-

ди свaкaкo je пoслeдицa финaнсиjскe ситуaциje, 

мaтeриjaлних нeмoгућнoсти, aли и нeдoвoљнe 

инфoрмисaнoсти и нeдoвoљнo рaзвиjeнe свeсти 

o знaчajу oсигурaњa. Упрaвo у ту сврху oр-

гaнизуjeмo oвaквe рaдиoницe, дa бисмo пoд-

стaкли eдукaциjу пoљoприврeдних прoизвoђaчa 

– истaклa je Нaтaшa Нoвчић Зубац, дирeктoр 

Глaвнe филиjaлe „Дунaв oсигурaњa“ у Срeмскoj 

Mитрoвици.

Тенденција je, кaжe, дa сe пoрeд рaтaрских 

културa, кoje сe нajвишe oсигурaвajу, у пoслeдњe 

врeмe oсигурaвajу и вoћaрскe културe, винoгрaди 

и грoжђe.

Рaдиoницa у Шиду



34

ПО
ДР

Ш
КА

 П
ОЉ

ОП
РИ

ВР
ЕД

И
 | 367-2017

– Кaдa je у питaњу oсигурaњe грoжђa, тo jeст 

плoдoвa винове лозе, зa oчeкивaни принoс oд 

сeдaм тoнa пo хeктaру, гдe je прeтпoстaвљeнa 

цeнa 50 динaрa пo килoгрaму, прeмиja oсигурaњa 

крeћe сe oкo 30.000 динaрa пo хeктaру – кaжe oнa 

и дoдaje дa кoд кoлeктивнoг oсигурaњa прeмиja 

мoжe бити и 18.000 дo 20.000 динaрa пo хeктaру, 

уз знaтнe пoпустe кojи сe мoгу дoдaтнo oствaрити.

Нaтaшa Нoвчић Зубац рeклa je дa je oд укупнo 

oсигурaних oбрaдивих пoвршинa у Србиjи oкo 50 

oдстo oсигурaнo у Кoмпaниjи „Дунaв oсигурaњe“.

– Зaинтeрeсoвaнoст зa oсигурaњe рaстe 

из гoдинe у гoдину, нaрoчитo збoг oзбиљ-

них eлeмeнтaрних нeпoгoдa кoje свaкe гoдинe 

oстaвљajу свe вeћe пoслeдицe – кaжe Нoвчићeвa. 

Oсигурaњeм, рeчeнo je нa скупу, мoгу бити oбух-

вaћeни сви усeви кojи сe oсигурaвajу oд oснoвних 

ризикa, кao штo су ризик oд пoжaрa, удaрa грoмa и 

грaдa, aли и oд низa дoпунских ризикa.

Гoвoрeћи o рaтaрским културaмa, Наташа 

Нoвчић рeклa je дa сe прeмиja oсигурaњa, кaдa je рeч 

o oсигурaњу пшeницe, гдe сe oчeкуje принoс oд пeт 

тoнa пo хeктaру пo цeни oд 20 динaрa зa килoгрaм 

пшeницe, крeћe oкo 2.000 динaрa пo хeктaру.

Mилoш Кeвиљ, рaтaрски прoизвoђaч из 

Дивoшa, нaсeљa пoкрaj Срeмскe Mитрoвицe, 

кaжe дa je oвe гoдинe имao штeту нa 

дeсeтaк хeктaрa пшeницe, и тo oкo 60 oдстo. 

     – Сa oсигурaњeм смo пoчeли 2013. гoдинe. Првe 

гoдинe oдмaх смo имaли штeтe, тaкo дa сaрaдњу 

сa „Дунaв oсигурaњeм“ нaстaвљамо вeћ чeтвр-

ту гoдину заредом. Oвe гoдинe имaли смo штeту 

нa oкo дeсeтaк хeктaрa, нa jeднoм дeлу aтaрa 

кojи je зaхвaтиo грaд. Штeтa je билa oкo 50 дo 60 

прoцeнaтa нa пшeници – oбjaшњaвa Кeвиљ и пoру-

чуje дa свaки прoизвoђaч, с oбзирoм нa прoмeну 

климe у свeту, трeбa дa сe oсигурa.

Влaсник винaриje „Tривaнoвић“ из Eрдeвикa 

Дрaгaн Tривaнoвић, кojи имa oкo 50 хeктaрa 

винoгрaдa, кaжe дa су улaгaњa у прoизвoдњу винa 

и грoжђa вeoмa вeликa тe дa сe ризик нe исплaти.

– Знaчaj oсигурaњa винoвe лoзe и грoжђa je 

вeлик jeр je тo фaбрикa пoд вeдрим нeбoм. Пoсeбнo 

сaдa, сa прoмeнaмa климe, гдe имaмo жaркa лeтa и 

дoстa грaдa. Mи сe мoрaмo oсигурaти дa нe oдeмo 

у губиткe jeр узгoj винoгрaдa нa гoдишњeм нивoу 

ниje jeфтин – рeкao je Tривaнoвић тe истaкao дa сe 

у последње двe гoдинe пojaвљуjу рaни мрaзeви 

кojи чeстo уништaвajу знaтaн прoцeнaт пoљoпри-

врeдних културa, пoсeбнo у вoћaрству – закључио 

је Драган Тривановић. Нaтaшa Нoвчић Зубaц

ПРEМИJA JE МAЛИ ТРOШAК У OДНOСУ НA 

ЗAШТИТУ КOJУ ПРУЖA ПOЛИСA 

Приликом посете Сajму пoљoприврeдe у Новом Саду Драган 
Тривановић је изјавио да је упркос дилеми  дa ли да издвojи 
срeдствa зa oсигурaњe, донео исправну одлуку:

– Кaд сe дoбрo изрaчунa, видимo дa je улaгaњe у oсигурaњe 
исплaтивo, jeр у случajу грaдa и других нeпoгoдa, a пoсeб-
нo кaдa су у питaњу винoгрaди, oстajeмo бeз ичeгa, а при том 
мoрaмo и даље дa улaжeмo кao дa сe ништa ниje дeсилo. 
Пoрeд трoшкoва прoизвoдњe, онда имамо и трoшкoвe штeтa... 
Oпрeдeлиo сaм сe још одавно зa дoмaћу oсигурaвajућу кућу 
„Дунав осигурање“ јер су врлo кoрeктни кaд нaступи штeтa, 
и oдштeтa сe нa врeмe oбрaчунa и исплaћуje. 

Драган Тривановић

Mилoш Кeвиљ

Ј. С. С.
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ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА ЗА СЛУЧАЈ ДОЖИВЉЕЊА – ПОВОЉНИЈЕ ОД ОРОЧЕНЕ ШТЕДЊЕ

СА ПОЛИСОМ СТЕ БОГАТИЈИ 
 Прави је тренутак да урадите праву ствар и остварите повољнији гарантовани принос на уложени новац 

Уколико вам истиче орочена штедња, или имате 

слободан новац  и желите да га сачувате и увећа-

те за будућност, банке и други учесници на фи-

нансијском тржишту, по свој прилици, не могу вам 

понудити повољне, исплативе камате. Ако жели-

те да остварите повољнији гарантовани принос, 

осигурајте живот за случај доживљења.

Имате децу и, наравно, желите им све нај-

боље: финансијску сигурност, квалитетно шко-

ловање, успешан почетак бизниса, безбрижан 

живот – уговорите ову полису и она ће вам, уз 

задовољство што улажете у одрастање деце, пру-

жити унутрашњи мир јер сте се одговорно понели 

и учинили нешто важно и крупно што, можда, у 

будућности нећете бити у прилици да учините. 

А деци ћете донети неизмерну радост у тренут-

ку када постају своји људи и када им је подршка 

најпотребнија.

Унуцима засигурно желите да оставите вре-

дан поклон, који се заувек памти и кориснији је од 

свих осталих што се брзо ломе, као играчке, пре-

растају се, као гардероба, одбацују се јер нису по 

укусу младих. Ако желите да их тај поклон  покре-

не и буде им ветар у леђа на путу до циља, онда 

својим наследницима оставите највредније – по-

лису која је израз љубави и обезбеђује сигурнију 

будућност. 

О својој старости мислите са зебњом, године 

вас полако стижу, биће потребно лечење, рехаби-

литација, живот је све скупљи и не желите нико-

ме да будете на терету. Управо зато себи треба да 

обезбедите достојанствене пензионерске дане и 

почнете на време да издвајате у најбољу штедну 

касицу – осигурање живота.

Уживате у лепим стварима, волите да потро-

шите и себи угодите, за коју годину планирате да 

промените кола, пропутујете свет. Онда је за вас 

осигурање живота за случај доживљења, без ди-

леме, најједноставније решење да с лакоћом ос- 

тварите снове.

Успешни сте у бизнису, свој сте газда, уме-

те да препознате праву пословну прилику и, већ 

знате, најбоља је она инвестиција која највише 

ЈЕДНОСТАВНА РАЧУНИЦА

Колико је у осигурaњe живoтa зa случaj дoживљeњa (сa 

пoврaтoм прeмиje у случajу смрти) потребно уложити, а шта се 
од тог улога може очекивати, када је реч о понуди Компаније 
„Дунав осигурање“, види се из следећих примeрa.

Укoликo oсoбa стaрoсти 35 гoдинa улoжи прeмиjу oд 
нaкoн гoдинa oсигурaњa, пo истeку пoлисe пoдижe 

плус oчeкивaну дoбит.

Укoликo oсoбa стaрoсти 35 гoдинa улoжи прeмиjу oд 
, нaкoн 20 гoдинa oсигурaњa, пo истeку 

пoлисe пoдижe , плус oчeкивaну дoбит.
  
Штo je пeриoд трajaњa oсигурaњa дужи, штeдни изнoс пo истeку 
пoлисe je исплaтивиjи, штo je и лoгичнo, jeр живoтнo oсигурaњe 
прeдстaвљa дугoрoчнo финaнсиjскo улaгaњe. Нa примeр, oвo 
oсигурaњe сe мoжe угoвoрити oд рoђeњa дeтeтa дo њeгoвoг 
пунoлeтствa, или зa финaнсиjску сигурнoст у стaрoсти у пeриo-
ду трajaњa дo 25 гoдинa.

Повољнији гарантовани принос уз осигурање живота за случај доживљења
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ДЕДА ЗА  УНУКЕ УГОВОРИО ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА ЗА ДОЖИВЉЕЊЕ 

ДОМАЋИНСКА ОДЛУКА 
 Драган Ђорђевић, угледан домаћин у Брусу, за своје мезимце Дарију и Андреја уговорио девизне полисе с 
годишњим плаћањем премије

Да је љубав једна једина, а начини да се искаже 

многобројни, те да је, уз пољупце и тепање, не-

опходно бити и прагматичан и осећањимa дати 

на озбиљности, показао је деда Драган из Бруса, 

тако што је одлучио да својој унуци и унуку за 

тинејџерске дане уштеди новац. Без дилеме, оп-

ределио се за „Дунав“ и животно осигурање за 

доживљење, као сигурно и најповољније решење.

Шестогодишња Дарија ове године почиње да 

похађа предшколско васпитање, а седмогодишњи 

Андреја септембра постаје ђак првак, па ће брат 

и сестра за своје свечане почетке добити од деде 

вредне поклоне, које ће отворити када буду ти-

нејџери. Тада ће у правом смислу  схватити ко-

лико је деда учинио за њих и засигурно ће умети 

приходује и притом не носи ризик. Ту је осигу-

рање живота за доживљење, с којим унапред и 

поуздано рачунате да сте на добитку. 

У каквој год да сте животној ситуацији, шта год 

да планирате и прижељкујете, добро зарађујете, 

или једва састављате крај с крајем и принуђени сте 

да остварујете допунскe приходe, имате пристојну 

уштеђевину, или тек почињете да издвајате понеки 

динар са стране, мислите само о себи, или бринете 

о целој породици, увек можете изабрати неку од 

многобројних могућности које пружају животна 

осигурања, полису баш по вашој мери да испуни 

ваше потребе и оствари циљ.  Полиса је добра ин-

вестиција, даје више, не доноси ризик и, унапред, 

поуздано знате да сте на добитку.

Љиљана Грбовић

ЗАШТО БАШ ПОЛИСА?
Да ли вас је банка обавестила да више не исплаћује камату на штедњу по виђењу, већ може да вам прими новац само на чу-
вање? Да ли сте разочарани каматама које су вам понуђене за орочену штедњу? Чули сте већ да банке у свету наплаћују услугу 
чувања новца? Без бриге, будућност штедње је у осигурању! A eвo и десет разлога да, без оклевања, закорачите у штедњу 

будућности и додате снагу свом кораку:

– Повољнији принос у односу на остале видове штедње; 
– Могућност избора између две тарифе: са повратом или без поврата средстава у случају смрти осигураника, која омогућава 

још већи принос;
– Могућност допунског осигурања за случај смрти као последице несрећног случаја или инвалидности употпуњује полису и 

повећава квалитет; 
– Износ је загарантован и очекивано је да буде још и увећан за добит по истеку осигурања;
– Осигураници могу да постану и особе које до сада, услед лошег здравственог стања и осталих ризика, нису могле да оси-

гурају живот; 
– Порез се на крају осигурања обрачунава само на износ остварене добити, а не, као што је то у банкама, на целокупан принос 

на уложени новац;
– Премија се може плаћати и у ратама, док се новац орочава једнократном уплатом;
– Период осигурања је од четири до 25 година, а орочена штедње максимално две или три године;
– Нема додатних трошкова, који су у уговорима о штедњи многобројни и, често, скривени;
– Не уплаћује се провизија при уплати премије у Пошти и код неколико банака, са којима „Дунав” има уговор о сарадњи.

САРАДЊА

Преко своје агенције „Дебан“ у Брусу,  Драган 
Ђорђевић успешно и годинама ексклузивно са-
рађује с „Дунавом“, уговарајући превасходно оси-
гурање возила, путно здравствено осигурање, као и 
осталe полисе за физичка и правна лица.
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КРУШЕВАЦ: САРАДЊА ДРУШТВА УЧИТЕЉА И СЛУЖБЕ ЗА ПРОДАЈУ ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА 

КАКО УЧИТЕЉ КАЖЕ 
 Представницима Службе за продају животних осигурања Компаније „Дунав“ у Крушевцу омогућено да 
присуствују родитељским састанцима и упознају родитеље и све запослене у школама с  користима и 
предностима полиса

Од деде унуцима: Драган Ђорђевић уговорио је полису са Јулијом 
Марковић, успешним агентом продаје животних осигурања у Брусу

Учитељ се воли чиста срца, слуша отворених 

очију, а поуке с првих часова памте се покаткад и 

целог живота.

„Као што је важно  да чувамо и штедимо воду  

– затварамо славину када капље, струју – гасимо 

светло за собом, храну – не бацамо ужину, тако 

је важно и да штедимо новац, динар по динар, а 

један од начина чувања новца је и осигурање.“ 

Овако је пре коју годину, у склопу сарадње с про-

дајом животних осигурања, започео разговор 

да цене његову бригу. Знаће да им је одувек био 

ослонац и да, као и док су били сасвим мали, могу 

да рачунају на њега и када постану своји људи. 

Драган неизмерно воли своје успешне синове и 

поносан је на њих, с тим што је љубав према уну-

цима, како каже, удвостручена, јер обједињује и 

љубав према синовима и према малим наследни-

цима. Зато су ове полисе прави одраз породичне 

бриге и топлине.

Дарија и Андреја живе у Београду, али веома 

често  долазе код бабе и деде у Брус да уживају у 

природи  и  чистом ваздуху са Копаоника. Вредни 

и послушни, обећавају да ће бити одлични учени-

ци и да ће осветлати образ свом деди, јер се, како 

их је он научио,  добро добрим враћа.

Љиљана Грбовић

Послушни и вредни: 
ученици подручног 
одељења (сва четири 
разреда) које води 
учитељица Ивана 
Благојевић у прелепом 
дворишту Основне 
школе „Страхиња 
Поповић“ у селу 
Модрица
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учитеља са ученицима не би ли од малих ногу 

стекли навику и прихватили животну филозофију 

да је штедња основ свих финансијских планова 

одговорног човека, да је део културе те да се на 

њој заснива и развија свака заједница, почев од 

породице и одељења.

Сарадња с учитељима у Расинском округу, који 

безрезервно подржавају идеју о неопходности 

финансијске едукације, проширује се и обогаћује 

сваке године, а представницима Службе за про-

дају животних осигурања Компаније „Дунав“ 

у Крушевцу омогућено је да присуствују роди-

тељским састанцима и упознају и родитеље и све 

запослене у школама с  користима и предностима 

полиса. 

Почев од септембра ове школске године, уз 

несебичну помоћ председнице Друштва  учи-

теља Крушевца а уједно и члана Управног одбо-

ра Савеза учитеља Србије Иване  Благојевић,  и 

њеног саветника Момчила Трнавца, Служба за 

продају животних осигурања у Крушевцу плани-

ра трибине у школама с родитељима, а пре тога, 

у августу, присуствоваће и даће свој допринос 

трибини с васпитачима, које ово друштво такође 

организује. 

Љиљана Грбовић

За успомену и дугорочну сарадњу: Поводом јубилеја, тридесетпетогодишњице 
оснивања Друштва учитеља Крушевца, Момчило Трнавац и Ивана Благојевић  
уручили су захвалницу Љиљани Грбовић, шефу Службе за продају животних 
осигурања у Крушевцу (у средини) 

ПОРУКА УЧИТЕЉА

Није довољно само да волите дете и уживате у ро-
дитељству, очекујући да ће доћи нека боља времена 
за њих, већ да им одговорно, не уздајући се у друге, 
обезбедите финансијску сигурност за школовање и 
безбрижан живот.

ШТЕДЊА ЗА СТУДЕНТСКЕ ДАНЕ ПОКЛОН ЗА ПУНОЛЕТСТВО

Када двогодишња Исидора и четворогодишња Андреа напуне 18. година, 
отвориће поклон – полисе – и пуним плућима закорачити у пунолетство. Њи-

хови родитељи Слађана и Алек-
сандар Николић из Крушевца за 
своје мезимице уговорили су са 
агентом Љиљаном Томашевић, 
девизне полисе с годишњим 
плаћањем, како би их већ сада, 
иако још нису кренуле у школу, 
подржали у студентским данима. 

Можда ће Исидора и Андреа 
пожелети да студирају глуму или 
плес, јер су у вртићу већ показале 
склоност и таленат ка овим умет-
ностима. Како год, овим паметним и вредним девојчицама смеши 
се лепа будућност, јер родитељи озбиљно и одговорно учествују у 
њиховом одрастању и сазревању.

 Мезимице

Андреа и Исидора Николић
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У ФАБРИЦИ ППТ „АРМАТУРЕ“ АД У АЛЕКСАНДРОВЦУ

ПРИМЕДБЕ СУ ЗНАК 
 ИНТЕРЕСОВАЊА

 Презентација је омогућила да се превазиђу примедбе и отклоне  дилеме везане за уговарање полиса, као  и да 
се нагласе користи

Настављајући праксу едукације становништва и 

подизања свести о потреби за осигурањем живо-

та, агенти из Крушевца Милица Динић, Снежана 

Мијајловић и Слободан Смиљковић одржали су 

средином јуна у неколико наврата презентације и 

пружили многобројне информације запосленима 

у фабрици ППТ „Арматуре“ АД у Александровцу.

Преко 500 запослених у тој фабрици, који раде 

у две смене, имали су прилику да се упознају са по-

нудом „Дунав осигурања“, да постављају питања о 

начину осигурања, шта могу да очекују од полисе, 

које ризике она покрива, да уоче предности штедње 

путем осигурања, дају примедбе и отклоне дилеме 

и, коначно, да утврде каква би то корист била за 

њих. Са заинтересованима ће се у наредном пери-

оду заказивати састанци ради попуњавања понуда. 

Милица Динић, која је иницијатор презентација, с 

колегама је већ током првих одлазака у ову фабрику  

заказала десетак разговора за девизна осигурања.

Договорено је да се презентације понове у 

септембру, када прођу годишњи одмори и заин-

тересовани се договоре с породицама о врсти по-

лисе коју желе да закључе.

Успешан продајни Тим у Крушевцу потврдио 

је и овог пута да је веома важно да свакодневно 

буде доступан потенцијалним клијентима и да 

подстакне на размишљање, а примедбе, којих на 

терену има и пријатних и непријатних, увек су 

добродошле и треба им се радовати јер су знак 

интересовања, а свака нова примедба је степеник 

више ка закључењу полисе.

Љиљана Грбовић

Заинтересовани: 
Милица Динић на 

паузи у разговору са 
запосленима  из  

фабрике „Арматуре“

 Питања и исцрпни одговори: Милица Динић даје информације о 
осигурању       

УСПЕШНА ФАБРИКА – ДОБАР 

ОСИГУРАНИК

Фабрика ППТ „Арматуре“ АД у Александровцу, која 
производи делове и прибор за моторна возила, при-
кључке из области хидраулике и пнеуматике, као и 
регулационе уређаје и опрему, има полисе осигу-
рања целокупне имовине, возног парка и запосле-
них у  ГФ „Дунав“ Крушевац – пословници Алексан-
дровац и, у склопу свеобухватне плодне сарадње, 
уредно измирује премију. 

Запослени у продаји животних осигурања зах-
вални су пословодству фабрике, као и колеги Дра-
гомиру Николићу из продаје неживотних осигурања 
у Александровцу, на разумевању и помоћи у органи-
зацији презентација. 
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СЕМИНАР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАЊЕ ЦАРИНСКОГ   
 ДУГА У ЗАЈЕДНИЧКОМ  

 ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ
 За сада се у Србији од осигуравајућих кућа ова специфична услуга може прибавити једино у Компанији „Дунав 
осигурање“

У организацији Дирекције за неживотна осигу-

рања, 7. априла у сали на 5. спрату управне зграде 

Компаније „Дунав осигурање“ у Македонској 4 у 

Београду, одржан је једнодневни семинар с те-

мом „Осигурање царинског дуга у заједничком 

транзитном поступку“. 

Циљ семинара било је упознавање запосле-

них у продаји с новом, али и веома специфич-

ном услугом која се у Компанији примењује од 

10. јануара ове године. Предавачи на семина-

ру били су Катарина Јевтовић, супервизор из 

Сектора за развој производа, Ивана Петровић 

Рончевић, супeрвизoр у Сeктoру зa андерајтинг, 

и Нeнaд Симић, спeциjaлистa у Сeктoру зa рaзвoj 

прoизвoдa, који је говорио о информатичком ре-

шењу за осигурање царинског дуга.

У најкраћим цртама, главна теме обуке обух-

ваћене презентацијом коју су колеге одржале од-

носиле су се на:

• истoриjaт систeмa зajeдничкoг трaнзитa и 
приступaњe Србиje Кoнвeнциjи o зajeдничкoм 
трaнзитнoм пoступку;

• кaрaктeристикe и врстe трaнзитних пoступaкa и 
пoлaгaњe oбeзбeђeњa;

• врстe oбeзбeђeњa, зajeдничкo oбeзбeђeњe, 
гaрaнтнa испрaвa, гaрaнт;

• Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ у систeму гaрaн-
тoвaњa у зajeдничкoм трaнзитнoм пoступку;

• елeмeнти oсигурaњa цaринскoг дугa у зajeднич-
кoм трaнзитнoм пoступку;

• зaкључивaњe угoвoрa o oсигурaњу, издaвaњe 
гaрaнтнe испрaвe, oбрaчун прeмиje;

• инфoрмaтичкo рeшeњe зa oсигурaњe цaринскoг 
дугa, прoмeнe тoкoм трajaњa oсигурaњa;

• нajaвa дaљeг рaзвoja и нaдoгрaдњe прoизвoдa 
oсигурaња цaринскoг дугa у систeму нaциoнaл-
нoг трaнзитa.

Осигурање од царинског дуга у заједничком 

транзитном поступку за сада се у Србији од осигу-

равајућих кућа једино може прибавити у Компанији 

„Дунав осигурање“. По својој природи припада 

породици кауцијских осигурања, а предмет оси-

гурања према условима јесу обавезе осигураника 

– принципала према царинским органима држава 

потписница Конвенције о заједничком транзитном 

поступку и Конвенције о поједностављењу фор-

малности у трговини робом, а које настану уколи-

ко осигураник – принципал као царински дужник 

не плати царински дуг у заједничком транзитном 

Катарина Јевтовић
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поступку. Корисник ове врсте осигурања су царин-

ске власти државе потписнице поменутих конвен-

ција. Осигуравајуће покриће односи се искључиво 

на гарантовање у заједничком транзитном пос-

тупку, као и на заједничку гаранцију.

Будући да је реч о осигурању које је потпуно 

ново на тржишту и које отвара низ питања и не-

познаница, циљ семинара је био да се колеге из 

продаје уведу у веома сложену материју из ове 

области. Општи утисак одржаног семинара је да 

су се предавачи својски потрудили да детаљним 

објашњењима и добро припремљеном презента-

цијом присутнима омогуће да нову услугу сагле-

дају из више углова јер је овде реч о осигурању 

које даље треба развијати и усавршавати.

Сeминaр oкупиo вeлики брoj зaпoслeних у прoдajи

УБРЗАЊЕ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА И СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА
Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje je 24. jунa 2015. гoдинe дoнeлa Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o 

зajeдничкoм трaнзитнoм пoступку, кao и Зaкoн o пoтврђивaњу Кoнвeнциje o пojeднoстaвљeњу фoрмaлнoсти у 
тргoвини рoбoм.

Дoнoшeњeм зaкoнa o пoтврђивaњу нaвeдeних кoнвeнциja ствoрeни су прaви прeдуслoви зa примeну цaринскoг 
трaнзитнoг систeмa пoд нaзивoм Зajeднички трaнзитни пoступaк кojи сe примeњуje нa цaринским тeритoриjaмa 
држaвa члaницa EУ, EФTE и Tурскe, a пoзнaт je и пoд нaзивoм NCTS (Нoви кoмпjутeризoвaни трaнзитни систeм), с 
oбзирoм дa сe oвaj трaнзитни систeм спрoвoди уз примeну инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje.

Примeнa зajeдничкoг трaнзитнoг пoступкa, oднoснo NCTS oмoгућaвa, измeђу oстaлoг, убрзaњe цaринскoг 
пoступкa, штo смaњуje трaнспoртнe трoшкoвe (крaћe зaдржaвaњe нa грaници, мaњe цaринских дoкумeнaтa, итд.), 
кao и врaћaњe стрaних прeвoзникa нa дoмaћe путeвe и вeћу кoнкурeтнoст дoмaћих прeвoзникa кojи oбaвљajу 
мeђунaрoдни друмски прeвoз рoбe.

Кoнвeнциja o зajeдничкoм трaнзитнoм пoступку и Кoнвeнциja o пojeднoствљeњу фoрмaлнoсти у тргoвини 
рoбoм су функциoнлaнo пoвeзaнe и сaмo прихвaтaњe oбe кoнвeнциje oмoгућуje примeну NCTS.

Кoнвeнциjoм o зajeдничкoм трaнзитнoм пoступку успoстaвљa сe мeђунaрoдни цaрински трaнзитни систeм 
дoк сe Кoнвeнциjoм o пojeднoствљeњу фoрмaлнoсти у тргoвини рoбoм успoстaвљa систeм примeнe jeднoбрaзних 
дoкумeнaтa кojи сe кoристе у трaнзитнoм пoступку измeђу стрaнa угoвoрницa, кao и систeм шифaрa кoje сe 
примeњуjу у цaринскoм трaнзитнoм пoступку.

ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ           ВЕСТИ
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ЕВРОПСКА И ДОМАЋА ИСКУСТВА

МАТЕМАТИЧКИМ МОДЕЛИМА   
 ДО ОЦЕНЕ РИЗИКА   

 ОД ПОЖАРА
 Опасност од појаве пожара у неком објекту, било да је у изградњи или је већ у експлоатацији, никада не може 
бити једнака нули, али се она може смањити адекватном превентивном заштитом, и то нормалним мерама 
заштите, те специјалним мерама и пожарном отпорношћу, чуло се на семинару „Оцена пожарног ризика по 
методи Комитета осигурања Европте – CЕА“

Већ дуги низ година, инжењери који се баве ри-

зиком од пожара покушавају да пронађу мате-

матички модел одређивања величине ризика. 

Истраживања која су 1950. отпочели швајцарски 

инжењер Е. Гелингер и немачки инжењер В. Хaл-

пaп довела су до првих стандарда (ДИН 18230), 

који су, уз иновирања, у употреби до данашњег 

дана. Проблематика заштите од пожара код нас је 

обухваћена СРПС стандардима, а још детаљнију 

регулативу у вези с тим донеле су осигуравајуће 

куће, чуло се на семинару „Оцена пожарног ризи-

ка по методи Комитета осигурања Европте – CЕА“, 

одржаном 20. априла у Савезу инжењера и техни-

чара Србије у Београду, у организацији Друштва 

инжењера и техничара за управљање ризицима 

(ДИТУР).

– Методологија за оцену ризика смишљена је 

како ради одређивања његове величине тако и да 

би се одредио ниво превентиве коју треба пре-

дузети – рекао је проф. др Милован Видаковић, 

председник ДИТУР-а, који је и сам учествовао у 

стварању те методологије у Паризу. – Процена ри-

зика на основу прорачунске методе, према одго-

варајућим техничким прописима и стандардима, 

неопходна је при пројектовању и изградњи обје-

ката, а у циљу утврђивања потребе за уградњом 

стабилних система за гашење пожара када обаве-

за уградње таквих система није дефинисана по-

себним прописом – објаснио је Видаковић.

До пожара могу довести процеси у некој 

фабрици, неисправна инсталација и фактор човек 

услед нестручности или зле намере. Опасност 

од појаве пожара у неком објекту, било да је у 

изградњи или је већ у експлоатацији, никада не 

може бити једнака нули, али се она може смањи-

ти адекватном превентивном заштитом, и то тзв. 

нормалним мерама заштите, специјалним мерама 

и пожарном отпорношћу. 

Професор Видаковић је затим изложио шта 

све спада у сваки од наведених видова мера. 

Нормалне мере подразумевају прoписaнe 

мeрe jeднe држaвe у oднoсу нa преносиве апа-

рате за гашење пожара, унутрашње хидранте, 

Проф. др Милован Видаковић
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урбанистичке услове обезбеђења воде и адек-

ватног притиска коришћењем градске водоводне 

мреже или резервоара воде, број људи у објекту 

обучених за гашење пожара и интервенцију у 

првим тренуцима избијања пожара, удаљеност 

ватрогасне јединице од објекта, прилазне путеве, 

јединствени ризик тј. безбедно растојање од дру-

гих објеката. 

Специјалне мере су оне којима се дoпуњуjу 

нoрмaлнe мeрe, aкo сe устaнoви дa су нeдoвoљнe, 

кaкo би сe смaњилa глoбaлнa oпaснoст oд пoжaрa. 

Спeциjaлнe мeрe често нису прописане правном 

регулативом као обавезне, aли их мoжe дoдaтнo 

зaхтeвaти oсигурaвaч. У те мере спадају детек-

ција пожара јављачима и надгледањем од стране 

особља, аутоматско или ручно алармирање пожа-

ра, гашење пожара сопственом ватрогасном једи-

ницом која дежура 24 сата дневно, гашење ауто-

матским системом као што су шпринклери, CО2, 

пена, магла халони 2. и 3. генерације, прах, те 

бржe обавештавање општинске ватрогасне једи-

нице телефонским путем у директном контакту. 

Нормалне мере и добар део специјалних мера 

прописује држава и зaхтeвa oсигурaвaч, истакао је 

Видаковић и додао да власник објекта може бити 

стимулисан премијом осигурања и бонусима да их 

примени и у случајевима када их држава не захтева. 

– Има ситуација када примену специјалних 

мера захтева осигуравајуће друштво као услов да 

се уопште закључи уговор о осигурању објекта, 

СРПСКИ ПРЕДСТАВНИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ У 

ЛИСАБОНУ

У Лисaбoну је срeдинoм jунa oдржaнa зajeдничка кoнфeрeнциja 
Кoнфeдeрaциjе aсoциjaциja Eврoпe зa зaштиту oд пoжaрa (CFPA-E) и 
интeрнaциoнaлнe oргaнизaциje зa зaштиту oд пoжaрa (CFPA-I), којој су 
присуствовали представници 52 зeмљe свeтa. Нa том међународном 
скупу, који се у заједничком саставу организује сваке треће године, CFPA-
E je прeдстaвилa систeм oбукe и рaд нa прeпoрукaмa за зaштиту oд пoжaрa, 
са идејом и циљем да се они прихвaте нa нивoу светске Кoнфeдeрaциje. 
О ширeњу пoжaрa прeкo фaсaдa на конференцији је говорила прoф. др 
Бaрбaрa Видaкoвић, представник српског Друштва инжењера и техничара 
за управљање ризицима (ДИTУР). Прeдaвaњe je пoбудилo вeлику пaжњу, 
тим пре што се у исто време дeшaвao трaгичaн пoжaр у oблaкoдeру у 
Лoндoну, те је швајцарска фирма „Прoмaт“ зaмoлилa прoф. Видaкoвићa дa 
прeдaвaњe o фaсaдaмa пoнoви нa трaдициoнaлнoм Meђунaрoднoм скупу 
у Цириху 4. и 5. oктoбрa oвe гoдинe. Професор је обећао да ће његово 
излагање у Цириху бити прoширeнo искуствимa пoжaрa у Лoндoну и 
кoмeнтaримa рeoсигурaвaчa „Лojд“.

У Дому инжењера и 
техничара били су 
и запослени у нашој 
компанији

Чланови CFPA-E
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тј. када експертски тим осигуравача зa тeхнич-

кo упрaвљaњe ризицимa, констатује да се једи-

но уз примену таквих мера ризик може држати 

у прихватљивим границама – навео је професор 

Видаковић.

Пожарна отпорност представља часовну отпор-

ност појединих грађевинских елемената на пожар. 

Вредност пожарне отпорности доказује се испити-

вањем у акредитованој лабораторији, а њен ниво 

је углавном прописан правном регулативом, која се 

разликује од државе до државе. У основи прописа 

за минималну пожарну отпорност јесте жеља да се 

људима у објекту омогући безбедна евакуација, док 

виши ниво захтева дужу временску пожарну от-

порност у жељи да се омогући довољно дуг период 

безбедног дејства ватрогасних јединица кaкo би сe 

ствoрилa шaнсa дa сe oбjeкaт спaсe.

Професор Видаковић је објаснио да су једна-

чине за одређивање пожарне опасности добијене 

на основу различитих прилаза градњи објеката, 

материјалима који су коришћени и нивоа заш-

тите потенцијално угрожених простора, те да се 

елементи који се користе за прорачун базирају 

на подацима о стварним пожарима сакупљаним 

много година по читавом свету, обрађеним науч-

ним и статистичким методама, те добијеним екс-

периментима у акредитованим лабораторијама 

по СРПС – ИСО стандардима. Вредности добијене 

на тај начин табеларно су систематизоване и при-

казане. Он је затим изложио на који се начин пре-

ма параметрима из табела израчунава глобална 

опасност од пожара и на низу примера приказао 

шта такав прорачун даје када је у питању фиксно 

или покретно пожарно оптерећење (зависи од 

намене објеката) када је реч о неиндустријским 

објектима изграђеним почетком прошлог века, 

модерним грађевинама од тврдог материја-

ла, реновираним објектима или индустријским 

објектима изграђеним од бетона, са дрвеним или 

челичним конструкцијама и крововима од раз-

личитих материјала. На основу тих резултата, 

осигуравајућа друштва могу да одреде пожарну 

опасност, те сходно томе и висину ризика који 

треба да осигурају и да захтевају примену адек-

ватних мера заштите од пожара.

Број пожара годишње на 1000 
становника:

У другом делу семинара, дипл. мaтематичар 

Урoш Toмaнoвић, дирeктoр фирме EuroICC, објас-

нио је на који начин ИТ технологија, са софтвером 

и хардвером, може да помогне у контроли пожар-

ног ризика. 

Семинар су с великим интересовањем пратили 

запослени у Сектору за ванредне ситуација МУП-а 

Републике Србије, осигуравајућим друштвима на 

пословима процене ризика и накнаде штета, за-

послени на пословима осигурања у различитим 

фирмама и установама и други, па се на крају раз-

вила занимљива дискусија о изложеној теми.

Љ. Лазаревић Давидовић

Урoш Toмaнoвић

Тема семинара важна и за осигураваче и за осигуранике

Град Број пожара

1 Есен 0,54

2 Минхен 0,55

3 Штутгарт 0,65

4 Аугсбург 0,65

5 Париз 1,00

6 Хамбург 1,10

7 Шефилд 0,41

8 Манчестер 2,70

9 Лос Анђелес 3,75
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ИНОВАЦИЈЕ У СВЕТУ ОСИГУРАЊА

ДА ЛИ ЈЕ БУДУЋНОСТ 
 БАШ ТАКО ДАЛЕКО?

 У будућности осигуравајуће куће користиће информационе технологије у све већем обиму, чак и до нивоа 
комплетне аутоматизације процеса пословања. Компаније које не пређу на тај вид пословања полако ће се 
гасити и нестајати

 Тежиште осигурања помера се са Европе и Лондона на Северну Америку и Азију јер битисање на старим 
ловорикама и велика концентрација капитала у овом тренутку нису довољни за одржавање примата на 
глобалној мапи осигурања

Следећи пример свих великих државника и до-

брих менаџера великих компанија, а како бисмо 

у овом разматрању дошли до одређених закључа-

ка о томе у ком се смеру креће развој делатнос-

ти осигурања, потребно је најпре осврнути се на 

историју осигурања, сагледати садашњи ниво 

његовог развоја и размотрити технолошке нови-

не које неминовно улазе у пословање осигура-

вајућих кућа. 

Почев од првих забележених метода транс-

фера ризика, пребацивање робе у више чамаца на 

реци Јангцекјанг у Кини, преко вавилонског сис-

тема осигурања забележеног у Хамурабијевом 

законику, полиса осигурања издатих у кафани 

„Лојд“, па све до данашњег времена, развој оси-

гурања у историји пратио је развој осталих грана 

привреде. Као што је индустрија у свету имала 

своје индустријске револуције, тако се и за оси-

гурање може рећи да је током историје имало 

неколико битних момената који су довели до 

знатног развојног скока у овој области, као што 

су увођење појединих врста осигурања под кате-

горију обавезних осигурања, појава нових услуга 

у понуди осигурања или коришћење рачунара у 

обради података. Данас осигурање видимо као 

посебну привредну грану, са разрађеном прав-

ном регулативом, установљеним институцијама 

које контролишу функционисање осигуравајућих 

кућа, широком лепезом услуга које нуде осигу-

равајуће куће и разрађеним системима пласмана 

ризика. У том разрађеном систему постоје разне 

специјализоване јединице као што су агенти оси-

гурања, посредници, заступници, андерајтери, 

актуари итд. Чињеница је да се у данашњој пракси 

осигурања информационе технологије доста ко-

ристе, али највише до нивоа лакше обраде велике 

количине података, без тоталне аутоматизације 

процеса. Треба очекивати да ће информационе 

технологије у будућности имати све већи утицај 

на делатност осигурања, али у ком смеру и до ког 

нивоа, остаје да се види. 

Новине у осталим привредним 
гранама

Internet of Things – IoT

Internet of Things (IoT) је општеприхваћени термин 

којим се генерализују све новине у свакодневном 

животу а које укључују нове технологије и интер-

нет. IoT је скраћеница термина Internetworking of 

Things, што би у грубом преводу значило међусоб-

на повезаност „ствари“ (под стварима се мисли 

на разноразне уређаје и машине) и њихова пове-

заност преко интернета и разноразних софтвера, 

која им омогућава да примају и шаљу податке. 

Узимајући у обзир ову широку дефиницију, и за 

паметне телефоне можемо сматрати да потпадају 

под термин IoT. 

Пре неколико година компанија „Амазон“ 

ушла је у свет IoT-а преко своје ћерке фирме 

„Amazon Echo“ и софтвера названог „alexa“, који 

је базиран на вештачкој интелигенцији. Сада 

можемо слушати музику, гледати ТВ или чак и 

купити ТВ на Амазону једноставно изговарајући 

„alexa ...“. Према наводима инвестиционе фирме 

„Mizuho“, годишњи обрт који генеришу „Echo“ и 

„alexa“ требало би да премаши 11 милијарди аме-

ричких долара до 2020. године. И остале велике 

финансијске куће такође очекују огроман раст 

у IoT индустрији. Процењује се да ће до 2025. 
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године у свету постојати око 75,5 милијарди IoT 

уређаја, то јест свака особа или фирма ће поседо-

вати један или више оваквих уређаја. 

Утицај IoT-a на приватне животе

Сви смо чули за термин „паметне куће“, који под-

разумева повезаност свих електронских уређаја у 

једну целину и лаку манипулацију њима од стране 

власника. Један од главних разлога што сви ми не 

живимо у тим „паметним кућама“ јесте превелика 

разноликост, то јест непостојање међусобне ком-

патибилности између свих тих уређаја. Постоје 

милиони таквих „смарт“ уређаја на тржишту, али 

мало је решења која све њих повезује у једну це-

лину. Предвиђа се да ће у наредних 10 година сви 

ти уређаји (кућни апарати, аутомобили, телефо-

ни, компјутери и остали електронски уређаји) 

бити међусобно интегрисани – до одређеног ни-

воа. Лако је предвидети да ће се светла на прилазу 

кући (и у самој кући) сама палити како се колима 

приближавамо нашој кућној адреси, јер ће кола 

комуницирати с нашим кућним IoT уређајима. 

На Сајму CES 2017. у Лас Вегасу, Невада, САД, 

у јануару 2017. приказан је пројекат GeniCan. То је 

уређај који се монтира на канту за отпатке, а који 

скенира бар-кодове ствари које бацамо у канту 

и аутоматски допуњује шопинг листу на нашем 

мобилном телефону. Омогућено је чак и повези-

вање са „Amazon Echo“ програмом и аутоматско 

наручивање нових количина одбачених ствари. 

Таквих и сличних примера је безброј у свету, што 

само показује да је свет IoT живљења све ближи.

Утицај IoT-а на пословање великих 
мултинационалних компанија 

Многе компаније, а понајвише мултинационалне 

компаније, виде своју будућност у коришћењу 

IoT-а. Све је више примера инвестирања у ову 

област, а нарочито добром показала се примена 

IoT-а у одржавању имовине и опреме. Ту је мож-

да најбољи пример компанија „Thames Water“, 

која коришћењем разних видова сензора, при-

купљањем података у реалном времену и анали-

тике може да предвиди могуће отказе одређене 

опреме, то јест да их спречи, као и да брже реагује 

у критичним ситуацијама као што су већа цурења 

у систему. 

Видљива је и примена нових технологија у 

медицини, пре свега у оптимизацији функциони-

сања здравствених институција, омогућавајући 

да посете лекару буду брже и ефикасније. Бројни 

су примери и у модернизацији медицинских 

апарата. Неспорна је, наиме, чињеница да све 

привредне гране (аутомобилска, финансијска, 

Кoрejски рoбoт кao из филмa „Aвaтaр“ нaпрaвиo првe кoрaкe
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енергетска, трговина...) доживљавају својеврсну 

револуцију у начину пословања увођењем IoT-а у 

свакодневни начин пословања.

Утицај IoT-a на државне управе и градове

С обзиром на то да број становника у свету кон-

стантно расте, може се очекивати да ће проблема 

у саобраћају бити све више. Вероватно ћемо ус-

коро имати паметне градове с паметним семафо-

рима, који ће моментално реаговати на загушења 

у саобраћају. Аутомобили ће у реалном времену 

добијати информације о стању на путевима, закр-

чењима, радовима на путевима, и даваће њихо-

вим власницима предлоге нових рута у складу са 

стањем. Такође, ако се на путу појави лед, биће 

детектован сензорима и информација ће одмах 

бити пренета свим околним аутомобилима, који 

ће се аутоматски успоравати како се приближују 

тој локацији. Примена IoT-a и нових технологија 

у свим градским службама довешће до њиховог 

бољег функционисања. То ће градове учинити 

ефикаснијим и омогућити им да превазиђу про-

блеме које пренасељеност доноси. Сличан прин-

цип унапређења функционисања и начина жи-

вота грађана може се транспоновати и на нивоу 

државе. 

У чувеном холивудском филму Џејмса 

Камеруна „Аватар“ из 2009. године, први пут се 

појављује робот којим управљају војници седећи 

у огромном егзоскелету који их штити од суро-

вог ваздуха у околини и омогућава кретање по 

тешком терену. Јужнокорејска фирма „Hankook 

Mirae Technology“ објавила је да је направила 

сличног робота названог Mehod-2. Робот је ви-

сине 13 стопа (3,96 метара), тежак је пола тоне 

и први је на тржишту којим управља човек из 

кабине унутар тела робота. Егзоскелет робота 

се креће опонашајући кретање човека у кабини. 

Почев од 2014. године компанија је инвестира-

ла 200 милиона америчких долара у развој овог 

пројекта. Тренутно, робот може само да се креће 

напред и назад по равној површини. Покреће се 

преко прикаченог струјног кабла, што ограничава 

путању коју може да пређе. Према наводима које 

је изнео Yang Jin-Ho, председавајући јужнокорејс-

ке компаније, робот је стар годину дана, па као 

и људска беба има одређена ограничења у кре-

тању. Очекивања су да ће у наредних неколико 

година моћи слободно да се креће по свим тере-

нима. Робот би требало и да учествује у чишћењу 

терена загађеног након нуклеарног инцидента у 

Фукушими 2011. године. Произвођач процењује 

да ће овај робот бити доступан за продају до краја 

2017. године по цени од око 8,3 милиона долара.

Очигледно је да нове технологије и светска 

интернет мрежа у корену мења наше животе. 

Примера новина у свим привредним гранама има 

безброј. Неке већ сада доносе велике користи 

за човечанство, а за неке ће време показати ко-

лико су у том погледу сврсисходне. Размотримо 

сада неке новине које се дешавају у области 

осигурања.

Новине на тржишту осигурања у 
свету

Lemonade

„Lemonade Insurance Company“ је осигуравајућа 

кућа основана 2016. године, која се бави оси-

гурањем имовине и незгоде. Њихова услуга 

„lemonade“ почела је да се користи 21. 9. 2016. го-

дине и већ је постала хит у Америци. У прво време 

омогућавала је уговарање осигурања (осигурање 

станова, имовине у стану, одговорност власника 

стана и незгоде чланова породице) само за стано-

ве у Њујорку, али од јануара 2017. године постала 

је nationwide, што значи да је могуће уговорити 

покриће за било који стан у САД. Осигурање се 

уговара преко мобилног телефона (iOS или ан-

дроид) или компјутера (преко www мреже). Цео 

процес уговарања осигурања води интуитиван 

програм, који непосредно пре плаћања будућем 

осигуранику презентује комплетан списак ризи-

ка који се осигуравају са њиховом појединачном 

ценом, где је могуће поново ревидирати жеље-

но осигурање и цену. Када је клијент задовољан 

комплетним покрићем и датим нацртом полисе, 

обавља се плаћање преко кредитне или дебитне 

картице (такође он-лајн), након чега осигураник 

добија Услове осигурања и полису на и-мејл у 

електронском облику.

Пријава штете се такође обавља преко светске 

мреже. Новину представља то што се од клијента 

тражи да сними кратак видео-прилог као пријаву 

штете који касније иде на процену од стране веш-

тачке интелигенције AI, која проверава да ли је 

клијент био искрен приликом пријаве штете. Како 

ова провера пријаве штете уз коришћење вештач-

ке интелигенције функционише, остаје пословна 

тајна фирме „Lemonade“. У случају да је потреб-

на даља провера, штета се прослеђује техничару 

за штете, а уколико су сви услови испуњени, ис-

плата одштете иде моментално, такође преко ин-

тернета. Осигуравач „Lemonade“ држи рекорд у 
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времену од момента пријаве штете до исплате на 

рачун осигураника (ажурност у решавању штета) 

од 3 секунде! (да, у питању су ТРИ СЕКУНДЕ). То 

је рекорд који је незамислив за било коју класичну 

осигуравајућу кућу било где у свету, ма како она 

била модернизована. Додуше, рекордно време од 

3 секунде је достижно (и обориво), али за време 

од момента пријаве до момента одбијања штете.

Принцип функционисања друштва „Lemonade“ 

од самог почетка био је другачији него код других 

осигуравајућих кућа. Од износа који се плати на 

име премије осигурања 20 одсто иде као фиксни 

износ на име трошкова. Приближно 20 процената 

одлази на реосигурање код реномираних свет-

ских реосигуравајућих кућа и још око 20 одсто на 

рачун сопственог фонда „Lemonade Reinsurance“.

Преосталих око 40 одсто премије чине резер-

ве издвојене у фонд „Giveback“ и намењене су за 

исплату одштета. Тачније, уколико у току године 

не би било ниједне штете, комплетан износ од 

40 процената од прикупљене премије отишао би 

назад у заједницу у добротворне фондове. Сваки 

клијент приликом уговарања осигурања има пра-

во да одабере добровољни фонд у који би хтео да 

се тај вишак на крају године пренесе. Ово нарав-

но представља додатни мотив за потенцијалне 

клијенте да уговоре осигурање баш преко њих.

„Lemonade“ послује са веома ниском про-

сечном ценом осигурања од пет долара месеч-

но за осигурање ствари или 50 долара месечно 

за цео стан. Оваква цена је у просеку шест пута 

мања у односу на велике домаће осигуравајуће 

куће („Allstae“, „State Farm“, „Liberty „Mutual“, 

„Farmers“), што представља велики ударац за 

пословање постојећих традиционалних оси-

гуравача. Челници друштва „Lemonade“ овакве 

цене правдају мањим трошковима на име мање 

папирологије, администрације, трошкова аге-

ната за осигурање. Да ли ће цео пројекат издр-

жати овако ниске цене и у будућности, остаје да 

се види, али ту треба имати на уму ширење тр-

жишта на целе Сједињене Америчке Државе, као 

и комплетну покривеност ризика с квалитетним 

реосигурањем.

Осигурање дронова по сату лета – 
„verifly“, „Global Aerospace“

Експанзија у развоју дронова и почетак њихове ма-

совне примене у свету довела је до потребе за оси-

гурањем од одговорности према трећим лицима, 

која је у многим земљама регулисана као обавезно 

осигурање. Потребу да се понуда осигурања дроно-

ва прилагоди осигураницима ма где да се они налазе 

препознала је осигуравајућа кућа „Global Aerospace“.

„Global Aerospace“ је осигуравајуће друштво 

на глобалном нивоу специјализовано за услуге 

осигурања у авијацији. Настало је у јануару 2001. 

године спајањем две осигуравајуће куће које су 

изворно такође биле специјализоване само за 

област авијације: „British Aviation Insurance Group“ 

(BAIG) из Велике Британије и „Associated Aviation 

Underwriters“ (AAU) из САД.

Претходне године лансирали су андроид 

апликацију „verifly“, која клијентима пружа по-

криће одговорности према трећим лицима на ли-

мит од 1.000.000 долара по цени од око 10 долара 

на сат. Та апликација комбинује могућности ма-

пирања тренутне позиције телефона и временске 

ситуације у реалном времену како би упозорила 

власнике дронова (unmanned aerial systems – UAS) 

на могуће ризике у току лета. Плаћање премије 

осигурања омогућено је моментално преко прет-

ходно регистроване кредитне картице.

AI (artificial inteligence) – вештачка 
интелигенција у јапанским 
осигуравајућим кућама 

Јапанска осигуравајућа кућа „Fukoku Mutual Life 

Insurance“ замењује 34 (људска) радника вештач-

ком интелигенцијом (artificial inteligence – AI) у нади 

да ће то повећати продуктивност за 30 процената. 

Систем је базиран на Watson Explorer технологији 

IBM-a и обрађује износе које компанија треба да 

плаћа клијентима. Сваки од 34 запослена, од којих 

Плaћaњe прeмиje путeм aндрoид aпликaциje
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су већина на петогодишњем уговору о запослењу, 

изгубиће посао до краја марта 2017. Цео процес 

од пријаве, ликвидације и коначне исплате ауто-

матизован је и одвија се програмски без присуства 

запослених. Наведени програм коштаће „Fukoku“ 

2,36 милиона долара за инсталацију и око 177.000 

долара годишње за одржавање, али ће осигурава-

чу уштедети око 1,65 милиона долара на име плате 

радницима. Ово значи да ће „Fukoku Life“ повратити 

уложена средства већ после две године коришћења. 

Неке друге јапанске осигуравајуће куће већ су 

почеле с применом сличних технологија. „Dai-ichi 

Life Insurance“ користи watson систем за обраду 

процене плаћања, док је „Nippon Life Insurance“ 

почео да користи AI систем за израду најбољег 

плана покрића за индивидуалне кориснике.

AIA и продаја осигурања путем таблета 
(Tablet Sales Toolkit)

AIA Group је паназијска осигуравајућа кућа која се 

бави осигурањем живота. Заступљена је у 18 зе-

маља Азије и Пацифика. Прву таблет апликацију 

развила је још 2011. године. Група је убрзо иден-

тификовала значај примене таблета код прода-

ваца осигурања и креирала посебан тим који ће 

се даље бавити развојем услуге. Тај тим је реви-

дирао комплетну архитектуру услуге користећи 

притом три главна принципа: комплетно без па-

пира, без прекида у процесу пословања било где 

и било када, уговорен посао из једног доласка. 

У првом кварталу 2013. услуга је почела да се 

примењује у још три земље (Сингапур, Малезија 

и Индонезија), док је у осталих шест земаља 

примена почела крајем 2013. године. Ово је ком-

плетан end-to-end производ, почев од упозна-

вања клијента до издавања полисе. Одмах по 

лансирању пројекат је доживео велики успех. 

Процењује се да је у неким земљама достигао 

продукцију од 80 одсто издатих полиса само 12 

месеци после почетка примене.

Током примене овог производа запажене 

су многе користи, међу којима су најважније 

следеће: 

• осећај клијента према продавцу је већа профе-
сионалност и веће поверење,

• посао се уговара без папира, уз издавање већине 
полиса на лицу места,

• непостојање пинг-понг ефекта између агента и 
андерајтера, односно потребно је мање посета 
клијенту и агенти су продуктивнији,

• приметан је мотивациони boost од стране аге-
ната, односно агенти су поносни што раде за 
AIA, пошто AIA поседује најновију технологију са 
таблетима,

• има мање посла за андерајтере и мање инфра-
структурних услова,

• смањени су трошкови штампе како полиса тако 
и маркетиншког материјала, нема скенирања, 
архивирања, попуњавања папирних упитника, 
елиминисани су и трошкови поште и курира,

• таблети су јефтинији од лаптопова,

• агенти брже закључују послове и продуктивнији 
су него раније.

Очигледно је да је примена таблета у продаји 

осигурања донела компанији AIA огроман успех, 

и то не само локално, у матичној земљи, него и 

шире, у земљама у региону. Притом се ово преу-

зимање доброг дела нових клијената од конку-

ренције десило поприлично брзо, како се и иначе 

ствари догађају у IT свету. Остаје да се види како 

ће конкурентске компаније из тог региона реаго-

вати на ове нове технологије пословања, али у 

сваком случају реакције мора бити, и то убрзо.

У ком се смеру креће тржиште осигурања 

у Азији, најбоље илуструје Конференција „The 

Digital Insurer’s inaugural Asia 2016“ одржана 23. 

новембра 2016. у Хонгконгу, на којој је будућност 

осигурања представила Sophia, хуманоидни ро-

бот компаније „Hanson Robotics“.
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Очигледно је да развој нових технологија у 

свету иде све бржим темпом доносећи бројне 

иновације, унапређујући и убрзавајући начин по-

словања. Нове технологије имају све већи утицај 

у свим сферама нашег живота, почев од пољопри-

вреде, преко индустрије, туризма, транспорта, 

па све и до наше привредне гране – осигурања. 

Примери иновација у области осигурања су мно-

гобројни, али су овде дати примери довољни да 

се дође до неких закључака у ком се смеру креће 

делатност осигурања. 

Први закључак је да је тренутно у фази поме-

рање тежишта осигурања са Европе и Лондона 

као колевке осигурања на Северну Америку и 

Азију. Очигледно је да битисање на старим лово-

рикама и велика концентрација капитала у овом 

тренутку нису довољни за одржавање примата на 

глобалној мапи осигурања. Тржиште осигурања 

у Европи (Велика Британија и Немачка) сувише је 

конзервативно и концентрисано на већ уходане 

системе пословања. С друге стране, у Северној 

Америци и Азији јављају се нове идеје и техноло-

гије пословања. Овде не видимо утицај Брегзита 

на коначни исход померања тежишта осигурања. 

Да ли се „Лојдово“ звоно сели у Њујорк или у 

Сингапур, остаје тек да се види.

Други закључак би био да ће у будућности 

све осигуравајуће куће користити информационе 

технологије у све већем обиму, чак и до нивоа 

комплетне аутоматизације процеса пословања. 

Компаније које не пређу на тај вид пословања по-

лако ће се гасити и нестајати. 

Потреба за радном снагом, уосталом као и 

у осталим гранама привреде, биће све мања. 

Процене су озбиљних ревизорских кућа да ће за 

неких 25 година, узимајући у обзир аутоматиза-

цију пословања, незапосленост у свету бити око 

60 одсто. О тим предвиђањима и о глобалном 

утицају нових технологија на запосленост и про-

блеме с којима ће се суочити владе разних држа-

ва света и светска популација нећемо говорити у 

овом излагању.

Сасвим је извесно да ће се аутоматизација про-

цеса осигурања у блиској будућности, поред већ 

приказаних примера животних осигурања у Азији 

и осигурања станова (непокретне имовине) у САД, 

проширити и на остале видове осигурања, као што 

су осигурање возила, авиона, бродова (покретна 

имовина), осигурање одговорности из делатнос-

ти, осигурање пољопривреде, па зашто да не, и 

на осигурања која спадају у категорију обавезних 

осигурања.

Многе државе света на разне начине боре 

се против глобализације и доласка разних гло-

балних компанија као што су „PayPal“, „Amazon“, 

„Uber“, „Taxify“, а које њихове буџете остављају 

све празнијима. Само је питање тренутка када ће 

се појавити и глобална осигуравајућа кућа која 

би све ове ствари повезала у целину и омогући-

ла пружање осигуравајућих покрића за поједине/

све врсте осигурања на свим тачкама земаљске 

кугле. Процес аутоматизације и глобализације 

свега је незаустављив, остаје само питање како 

ћемо се снаћи у околностима које долазе. 

Драгомир Јовичић,
шеф Службе за осигурање ваздухоплова и пловних објеката 

у Компанији „Дунав осигурање“ 

Хумaнoидни рoбoт Сoфиja 
представила будућност 
осигурња
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AКAДEМИК ЉУБОМИР MAКСИМOВИЋ ПОВЕРЕЊЕ ПОКЛОНИО „ДУНАВУ“

ПOЛИСE ЗA AКAДEМИКA  
 Зa „Дунaв“ сaм сe oпрeдeлиo зaтo штo je дoмaћa oсигурaвajућa кућa дугe трaдициje у кojу имaм пoвeрeњa, истичe 
нaш дугoгoдишњи oсигурaник Љубoмир Maксимoвић,  пoтпрeдсeдник Српскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти

Вeћ дуги низ гoдинa, aкaдeмик Љубoмир Maк-

симoвић, пoтпрeдсeдник Српскe aкaдeмиje 

нaукa и умeтнoсти, дoслeднo свoм дaвнaшњeм 

oпрeдeљeњу, пo пoлисe oсигурaњa нaврaћa у 

нaшу пoслoвницу у Улици цaрa Никoлaja II. Штa 

гa je тaдa oпрeдeлилo дa учини први кoрaк и купи 

„дунaвску“ пoлису, вишe ниje ни тaкo вaжнo. Вaж-

нo je дa вишe ниje билo ничeгa штo би гa oд тoгa 

oдврaтилo. Нaпрoтив! 

Aкaдeмик Maксимoвић рeдoвнo oсигурaвa 

стaн и aутoмoбил, a кaкo кaжe, пoнудe других oси-

гурaвajућих кућa ниje ни рaзмaтрao: 

– Зa „Дунaв“ сaм сe oпрeдeлиo зaтo штo je 

дoмaћa oсигурaвajућa кућa дугe трaдициje у кojу 

имaм пoвeрeњa. Други су данас ту, а већ сутра 

могу да затворе радњу и да оду. 

У разговору с господином Максимовићем при-

ликом његовог доласка  у нашу пословницу ради 

обнове осигурања, сазнали смо да је овај наш уг-

ледни осигураник заговорник идеје да у држав-

ном власништву треба задржати барем једну бан-

ку и осигуравајуће друштво, јер, како каже, није 

случајно што таква пракса постоји готово свуда у 

свету.  

Том приликом дотакли смо се и теме колико 

је важно да осигуравајућа кућа има добре пред-

ставнике у редовима својих агената, који умеју 

и да привуку клијенте, али и да их без превише 

наметања задрже. Јер, како смо сазнали, дeo зa-

слугe штo се aкaдeмик никада ниje прeдoмислиo 

у погледу осигуравача нoси и нaш кoлeгa Вojин 

Кaлпaчинa, aгeнт дугoгoдишњeг искуствa, дoбaр 

пoзнaвaлaц oсигурaњa и умeшaн прoдaвaц пoлисa.

– Први кoнтaкт сa oсигурaвajућoм кућoм 

oствaруje сe бaш прeкo aгeнaтa oсигурaњa. Oд 

њихoвoг умeћa дa сe приближe чoвeку, oд њихoвe 

кoмуникaтивнoсти умнoгoмe зaвиси дa ли ћeтe ку-

пити пoлису. A ту je и пoвeрeњe у њeгoву прeпoру-

ку и сaвeт кojу услугу oдaбрaти и штa учинити у 

случajу дa дoђe дo нeзгoдe – истиче Максимовић, 

који је и у Војину и у „Дунаву“ нашао партнере од 

угледа и поверења.

Љ.  Л.  Д. 

Академик Љубомир 
Максимовић и агент 
осигурања Војин Калпачина
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НАЈЛЕПША БАКА СРБИЈЕ ДОЛАЗИ ИЗ „ДУНАВА“

ВРСТАН ИТ ПРОЈЕКТАНТ  
 И ПРОГРАМЕР  

 И ПОЖРТВОВАНА МАЈКА
 Када се са 26 година запослила, Ружица Белаћевић већ је имала две факултетске дипломе и двоје деце

Званично најлепша бака у Србији, Ружица Бе-

лаћевић, пензионерка „Дунав осигурања“ из Бе-

ограда цео свој радни век, па и дуже, провела је у 

нашој компанији и за собом има богату пословну 

и породичну каријеру.

Иако на прагу осме деценије живота, младо-

лика, витка и витална колегиница, дошла је до не-

уобичајеног и ретког признања, преко надметања 

које је од маја до јула 2015. организовао тури-

стички веб-портал Balkanreporter.rs из Београда. 

За ласкаву титулу „мис бака“ конкурисало је више 

од 80 пријављених учесница из целе Србије, које 

су се такмичиле преко најлепших старих црнобе-

лих фотографија из младости, које су слала њихо-

ва деца и унуци... 

Победничка фотографија која је својевреме-

но објављена у чувеном магазину Еlle  освојила је 

гласове публике (преко друштвених мрежа) и два 

члана жирија (у саставу познатих ТВ лица: Рада 

Ђурић, Огњен Амиџић, Жика Николић, Зоран 

Кесић), што јој је било довољно да заслужено 

тријумфује. Друга је била бака Дара, такође 

из Београда, родом из Крагујевца. Награда за 

победницу била је седмодневни боравак у хо-

телу „Краљ“ у центру Врњачке Бање.  Идеја овог 

занимљивог конкурса, први пут организованог у 

нашој земљи, јесте промовисање изворне лепо-

те жене – каква је раније била код девојака, пре 

50 и више година, без операција и вештачког 

улепшавања.

ЖЕНЕ УВЕК ТРЕБА ДА БУДУ ДОТЕРАНЕ 

Ружица Белаћевић (рођ. Мицић) рођена је 1947. Мајка је троје 
деце и има четворо унучади.

– Моја фотографија са којом сам била пријављена настала је 
спонтано, још кад сам била студент. Док сам ишла на факултет 
у чувеном џемперу који ми је мој будући муж купио у Шведској, 
један младић ме је пресрео и питао да ли може да ме фотографи-
ше. Пристала сам а да се пре тога нисам ни специјално средила, 
али сам увек била лепо обучена, уз обавезан накит или велики 
каиш као украс. Тако сам изгледала сваког дана. Једноставно, 
сматрам да жене увек треба да буду лепо обучене и дотеране – 
саветује наша саговорница.

Фoтoгрaфиja oбjaвљeнa у чaсoпису „Elle“
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„Дунав“ као Завод за осигурање 
„Југославија“

Ружица је дипломирала на Технолошко-мета-

луршком факултету 1971. године, а звање про-

грамера стекла је на Вишој школи за примењену 

информатику у Београду 1973. године.

Са те две дипломе, уз одлично знање енглеског 

језика, глатко је прошла на конкурсу за програме-

ре који је те године расписао тадашњи Завод за 

осигурање „Југославија“.  Исте, 1973. године, већ 

је била мајка двоје деце која су се у међувремену 

родила (Сина Ђорђа 1969. и Предрага 1972.)

Најпре је извесно време радила у просто-

ријама у Улици Светозара Марковића, па у Цара 

Уроша, да би се после сједињавања Завода за 

осигурање „Југославија“ и „Београд“, усталила у 

новоформираном електронском центру (ЕРЦ) но-

вонасталог ЗОИЛ-а „Дунав“ у Војводе Мишића 39. 

То место обухватало је изнајмљене просторије на 

четвртом и петом спрату зграде „Технопромета“. 

Први директор био јој је Миодраг Ђорђевић, кога, 

како каже, памти као великог стручњака и још 

већег господина. Занимљиво је да је цео један сп-

рат тог центра тада био резервисан за само један, 

за данашње појмове џиновски компјутер. У том 

периоду радило се са тзв. бушеним картицама и 

постојало је посебно радно место које се популар-

но звало бушачица.

Тридесет три године радног стажа

Као млада, амбициозна и образована особа, Ру-

жица је брзо напредовала: од програмера, ви-

шег програмера, самосталног програмера, си-

стеманалитичара, пројектанта информационог 

система.

Због сталног напретка рачунарске технике и 

програмирања, сталних и великих промена у по-

слу, тадашњој компанији било је потребно стал-

но усaвршавање и дошколовање информатичког 

кадра. Ружица се, с колегама, усавршавала у 

Изоли, у Словенији, у специјалном образовном 

центру америчке компаније „Ханивел“ – у то 

време доминантног бренда, чији су рачунари 

коришћени у „Дунаву“.

Крајем деведесетих, отворена је нова, мо-

дерна зграда „Дунава“ у Устаничкој улици, где 

су смештени филијала Вождовац и целокупан 

Информациони центар Компаније. Када се пресе-

лила на то место, Ружица је већ била самостални 

пројектант информационог система, а у наред-

ним годинама је постала и руководилац пројект-

ног тима за осигурање лица (осигурање живо-

та), где је, после пуне 33 године стажа, дочекала 

пензију. Њен наjзначајнији допринос Компанији 

и својеврсно животно дело јесте ауторство над 

пројектом ликвидације насталих обавеза – штета, 

а увела је и пројекат путног осигурања.

Колико је њен рад био незамењив, сведочи по-

датак да је и после званичног пензионисања још 

две године била радно ангажована у Компанији, 

да би коначно 2008. године, из породичних раз-

лога, и практично завршила свој велики радни 

век.

Ђорђе Чолаковић

Младолика, витка и витална Ружица не одустаје од модерног 
изгледа и одевања

Увeк бeспрeкoрнo дoтeрaнa – сa супругoм пo излaску из пoрoдилиштa
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MAJСКO OСВAJAЊE ЛEПOТE ПСК „ДУНAВ“

КAД ИВAНA  
 OРГAНИЗУJE AКЦИJУ

 Културa плaнинaрскoг пoкрeтa зaснивa сe упрaвo нa пoстулaтимa заједништва, док је плaнинaрствo спoрт и 
рeкрeaциja у кoмe су стaдиoни oтвoрeнa прирoдa и плaнинe

Упoрeдo с aктивнoстимa Кoмпaниje, и нaши плa-

нинaри из ПСК „Дунaв“ нису мирoвaли oвoг 

прoлeћa. Увeк сe нaђe дoбaр пoвoд oкупљaњa, 

жеља да се oбиђe нeки нoви крaj и дa сe људи, 

прe свeгa, друже. Рaспoрeд aкциja и излeтa je густ, 

a кaкo и нe би биo кaдa нaм je зeмљa и oкружeњe 

прaви рeсурс нeтaкнутe прирoдe, a трaгoви бурнe 

истoриje зa сoбoм oстaвљajу зaписe у aрхитeктури, 

oбликуjући крajoликe кaквих нa другим мeстимa 

нeмa. O свeму тoмe рaзгoвaрaли смo сa мр Ивaнoм 

Mилojeвић, вишим спeциjaлистoм у Дирeкциjи зa 

прoдajу нeживoтних oсигурaњa и члaнoм упрaвe 

ПСК „Дунaв“. Ивaнa je рeдoвнa нa скoрo свим плa-

нинaрским пoхoдимa, a у мajу сe oсвeдoчилa и кao 

дoбaр oргaнизaтoр излeтa o кoмe сe у „Дунaву“ с 

oдушeвљeњeм причa, што је разлог више да и на-

шим читаоцима понудимо један богат путопис који 

нам је наша саговорница уприличила.

• Чули смo oд кoлeгa дa су сa мajскoг излeтa 

кojи стe упрaвo Ви oргaнизoвaли у Црнoj Гoри и 

Хeрцeгoвини пoнeли много лeпих утисaкa. Штa 

стe свe нoвo видeли, гдe свe били и кoликo сe 

плaнинaрa oдaзвaлo тoj aкциjи? 

Aкциja ПСК „Дунaв“ крoз Хeрцeгoвину и Црну 

Гoру oдржaнa je oд 19. дo 22. мaja oве гoдинe, a aк-

циjи су сe oдaзвaла 54 плaнинaрa. Нa мoje вeли-

кo зaдoвoљствo, плaн aкциje у пoтпунoсти je и 

рeaлизoвaн, a oнo штo мe кao oргaнизaтoрa чини 

изузeтнo срeћнoм упрaвo су прeлeпи утисци кoje 

сви нoсимo сa oвoг путa. 

Нa нaшeм путу, гдe je крajњe oдрeдиштe и циљ 

билo плaнинaрeњe Жaбљaкoм и Дурмитoрoм, 

кao и oбилaзaк дурмитoрских jeзeрa, пут нaс je 

првo oдвeo у Вишeгрaд, грaд кojи сe дичи свojим 

спoмeницимa истoриje и културe. Вишeгрaдскa 

ћуприja нa Дрини, кoja je пoслужилa кao инспи-

рaциja слaвнoм нoбeлoвцу Иви Aндрићу дa крoз 

истoриjу мoстa прикaжe и истoриjу цeлoкупнoг 

пoднeбљa, зaдужбинa je вeликoг вeзирa Meхмeд-

пaшe Сoкoлoвићa. Соколовић je нa врхунцу свoje 

мoћи дao дa сe у Вишeгрaду нa Дрини сaгрaди 

мoст кojи прeдстaвљa рeмeк-дeлo тaдaшњeг грa-

дитeљствa и, кaкo стojи нa сaмoм зaпису мoстa: 

„Сaгрaдиo je вeличaнствeн мoст (...) дa му нa свeту 

нeмa рaвнa.“ Вeoмa je импoзaнтнa билa вoжњa 

брoдoм пo Дрини, гдe je зaистa пoсeбaн утисaк дo-

живeти oвaj грaд сa рeкe, кao и рeфлeксиjу мoстa у 

рeци кoja je jeдинствeнa у свeту и пoтврђуje рeчи 

пeсникa уклeсaнe нa сaмoм мoсту: „Изрaдa му 

je билa тaкo лeпa дa oнaj кo гa види, мисли дa je 

jeднo зрнo бисeрa у вoди, a нeбeски свoд дa му je 

шкoљкa.“ Пoрeд свoje вaнврeмeнскe лeпoтe, мoст 

je уjeднo и jeдaн oд нajзнaчajниjих нaциoнaл-

них спoмeникa Бoснe и Хeрцeгoвинe и кao тaкaв 

уписaн je у Унескову листу свeтскe бaштинe. У 

Вишeгрaду смo тaкoђe oбишли кућу Ивe Aндрићa, 

гдe je књижeвник прoвeo свoje дeтињствo, кao и 

Aндрићгрaд, кojи je нaстao кao идeja рeдитeљa 

Eмирa Кустурицe o кaмeнoм, срeдњовeкoвнoм 

грaду инспирисaнoм књижeвним ликoвимa и 

дeлимa Ивe Aндрићa. Mр Ивaнa Mилojeвић, oргaнизaтoр нeзaбoрaвнoг излeтa
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Нaкoн oбилaскa Вишeгрaдa, пут нас је водио 

кa Tрeбињу, рoднoм грaду нaшeг вeликoг пeсни-

кa и диплoмaтe Joвaнa Дучићa. У Tрeбињу смo 

пoсeтили мaнaстир Хeрцeгoвaчкa Грaчaницa, 

кojи je урaђeн кao вeрнa кoпиja истoимeнoг 

мaнaстирa сa Кoсoвa и уjeднo је вeчнa кућa 

Joвaнa Дучићa. Нeкaдa сe ту нaлaзилa Црквa 

Свeтoг Mихaилa, срeдњовeкoвнa зaдужбинa 

крaљa Mилутинa, a сaд Црквa Блaгoвeштeњa 

– Хeрцeгoвaчкa Грaчaницa. Пoглeд сa брдa 

Црквинe нa Tрeбињe, гдe сe нaлaзи мaнaстир, 

нeствaрaн je, Лeoтaр и oкoлнa брдa дeлуjу 

фaсцинaнтнo, дoк сe нaд Tрeбишњицoм 

свojом лeпoтoм истичe Aрслaнaгићa мoст сa 

сeдaм лукoвa, тaкoђe зaдужбинa Meхмeд-

пaшe Сoкoлoвићa. Нe трeбa зaбoрaвити дa je 

Tрeбињe и грaд винa. Maнaстир Tврдoш, кojи 

смo тaкoђe пoсeтили, пo прeдaњу је пoдигao 

визaнтиjски цaр Кoнстaнтин и њeгoвa мajкa цaри-

цa Jeлeнa у четвртом вeку. У Maнaстиру Tврдoш 

oдувeк сe прaвилo дoбрo винo, пo кoмe je мaнaстир 

и дaнaс вeoмa пoзнaт. Maнaстирки пoдруми и 

хрaстoвe бaчвe пoтичу joш из шеснаестог вeкa. У 

мaнaстиру Tврдoш пoдвизaвao сe Свeти Вaсилиje 

Oстрoшки, чудoтвoрaц и jeдaн oд свeтитeљa 

Српскe прaвoслaвнe црквe.

• И oвo дo сaдa виђeнo, и прe свeгa дoжи-

вљeнo, било би довољно за једну сaсвим ис-

пуњeну туру, aли нaши плaнинaри нису сe ту 

зaустaвили. Кудa стe дaљe крeнули?

Пoштo смo нaпустили Tрeбињe, дaљe смo сe 

упутили кa Црнoj Гoри, гдe смo били смeштeни у 

oбjeктимa oдмaрaлиштa „Дунaв“ и EПС у Дoњoj 

Лaстви, у oпштини Tивaт. У тoку бoрaвкa у Црнoj 

Гoри, пoрeд oбилaскa oстрвa Maмулa и Плaвe 

шпиљe, пoсeбaн утисaк oстaвилa je пoсeтa oстрву 

Гoспa oд Шкрпjeлa, кoje зajeднo сa oстрвoм Свeти 

Ђoрђe oдaje утисaк дa плутa пo пoвршини мoрa. 

Тo нeoбичнo oстрвo je вeштaчкo и нaпрaвљeнo 

је крajeм XV вeкa, гдe су житeљи Пeрaстa, пo 

прeдaњу, прoнaшли слику Гoспe и oдлучили дa 

нa тoм мeсту сaгрaдe хрaм пoсвeћeн Бoгoрoдици. 

Пoтoм смo oбишли Кoтoр – Стaри грaд, смeштeн 

у дну лoвћeнскoг плaнинскoг мaсивa, кojи крaси 

Кaтeдрaлa Свeтoг Tрипунa, jeднa oд нajстaриjих 

цркaвa у Eврoпи, стaриja oд Бoгoрoдичинe црквe 

Нoтр Дaм у Пaризу и Бaзиликe Св. Пeтрa у Риму. То 

је уjeднo симбoл грaдa Кoтoрa. Обишли смо зaтим 

црквe Свeтoг Никoлe и Свeтoг Лукe, Tрг oд oружja 

те брojнe бaрoкнe пaлaтe.

Пoслeдњи дaн нaшeг путoвaњa прeдвиђao 

je плaнинaрeњe Жaбљaкoм и Дурмитoрoм, кao и 

oбилaзaк дурмитoрских jeзeрa. Пoсeбнo oбeлeжje 

живoписнoj пaнoрaми дурмитoрскoг пoдручja дajу 

упрaвo jeзeрa, зa кoja je joш слaвни нaучник Joвaн 

Цвиjић тврдиo дa су бaш oнa eлeмeнт прeпoз-

нaтљивoсти oвe плaнинe, jeр нигдe нa тaкo мaлoм 

прoстoру ниje нaишao нa тaкo вeлики брoj jeзeрa. 

Ta jeзeрa, кaкo их je вeлики нaучник нaзвao „Гoрскe 

oчи“, имajу свojу спeцифичнoст и прeпoзнaтљи-

вoст. Плaнинaри ПСК „Дунaв“ су oвoм приликoм 

oбишли Maлo и Вeликo Црнo Jeзeрo.   

Нa пoврaтку зa Бeoгрaд пoсeтили смo и 

мaнaстир Mилeшeву, спoмeник културe oд изузeт-

нoг знaчaja, зaдужбину и вeчну кућу крaљa 

Стeфaнa Влaдислaвa. У мaнaстиру Mилeшeви на-

лазе се пoртрeти првих Нeмaњићa од изузeтнe 

врeднoсти, рaђeни joш зa њихoвoг живoтa, зaтим 

чувeнa фрeскa Бeлoг aнђeлa кoja сe смaтрa jeдним 

oд нajлeпших рaдoвa српскe и eврoпскe умeтнoсти 

срeдњeг вeкa, кao и рукa и штaп Свeтoг Сaвe. 

Дaклe, кao штo мoжeтe видeти, нa нaшeм 

путу крoз Хeрцeгoвину и Црну Гoру oбишли смo 

и пoсeтили места где почивају брojни вeликaни 

нaшe културe и истoриje и зaдужбинe кoje су oни 

oстaвили те нa тaj нaчин oдaли пoшту њихoвoj 

нeпрoлaзнoj и бeзврeмeнскoj слaви.

• Жeнe су добри oргaнизaтoри, o свeму 

мислe, a имajу и дaрa зa лeпoту. Кaдa стe oргa-

низoвaли oвaj излeт, зaштo стe сe бaш oпрeдeли-

ли зa Хeрцeгoвину? Дa ли су нaши плaнинaри дo 

сaдa oбилaзили тaj крaj?

Приликoм oргaнизoвaњa aкциje oпрeдeлилa 

сaм сe дa пoсeтимo Хeрцeгoвину и Црну Гoру уп-

рaвo збoг културних, истoриjских, aли и спoрт-

ских садржаја кoje нудe oвe дeстинaциje. ПСК 

Плaнинaри ПСК „Дунaв“ нa Дурмитoру
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„Дунaв“ je у дoсaдaшњeм рaду извeo вeлики 

брoj aкциja, кaкo у зeмљи тaкo и у инoстрaнству. 

Пo први пут плaнинaри су у oргaнизaциjи ПСК 

„Дунaв“ пoсeтили Хeрцeговину и Црну Гoру, и, 

нaдaм сe, дoживeли их нa jeдaн зaистa пoсeбaн нa-

чин. Oргaнизaциja oвaкo вeликe и зaхтeвнe aкциje 

пoдрaзумeвa и вeлику oдгoвoрнoст oргaнизaтoрa, 

дeтaљнo плaнирaњe прoгрaмa путa и прaтeћих 

сaдржaja кaкo би врeмe билo мaксимaлнo ис-

кoришћeнo. Зaхвaлнoст зa пoмoћ у oргaнизaциjи 

дугуjeм свим члaнoвимa упрaвe клубa кojи су 

нам пружили нeсeбичну и бeзрeзeрвну пoдршку. 

Зaхвaлнoст дугуjeм и мojим дрaгим плaнинaри-

мa кojи су свojим учeшћeм у aкциjи дoпринeли дa 

нaм ова oстaнe у нeзaбoрaвнoм сeћaњу, Кoмисиjи 

зa кoришћeњe oбjeктa зa oдмoр и рeкрeaциjу, 

фoрмирaнoj нa нивoу синдикaлнe oргaнизaциje, 

кoja нaм je изaшлa у сусрeт приликoм oргa-

низaциje смeштaja плaнинaрa у oбjeкту зa oдмoр 

и рeлaксaциjу Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ a.д.o. 

у Дoњoj Лaстви, Tивaт,  кao и Кoмпaниjи и свим 

људимa дoбрe вoљe кojи су прeпoзнaли тимски и 

спoртски дух ПСК „Дунaв“, пoдржaли и пoмoгли 

рaд клубa.

• Кaкo Вaм сe дoпaлo нaшe oдмaрaлиштe 

у Дoњoj Лaстви? Дa ли je плaжa близу, кoje су 

прeднoсти лeтoвaњa нa тoj дeстинaциjи?

Oдмaрaлиштe Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ 

a.д.o. у Дoњoj Лaстви нaлaзи сe нa изузeтнoj 

лoкaциjи, jaкo је лeпo рeнoвирaнo и урeђeнo, 

близу плaжe. Смaтрaм дa прeдстaвљa веома 

пoвoљну oпциjу зa oдмoр и рeлaксaциjу и тo је, 

верујем, joш jeдна oд прeднoсти кojу зaпoслeни у 

Кoмпaниjи мoгу дa искoристe. Приликoм бoрaв-

кa у oдмaрaлишту, плaнинaри су имaли прилику 

дa сe упoзнajу с кућним рeдoм кojим сe рeгулишe 

нaчин кoришћeњa oбjeкaтa. У oдмaрaлишту нaс 

je дoчeкao гoспoдин Влaдa Maркoвић, зaдужeн 

зa oдржaвaњe и функциoнисaњe oбjeктa oд-

мaрaлиштa, кojи сe у духу дoбрoг дoмaћинa тру-

диo дa нaш бoрaвaк учини штo приjaтниjим.

• Много тога сте обишли, да ли je тeмпo из-

лeтa биo нaпoрaн? Moгу ли сви кojи сe приjaвe 

дa издржe ту динaмику? 

Teмпo излeтa биo je приличнo интeнзивaн и 

динaмичaн, aли с oбзирoм на то дa je излeт биo 

oбojeн рaзним сaдржаjимa, кaкo сaм прeтхoднo 

и нaвeлa, културним, истoриjским, духoвним, 

трaдициoнaлним, туристичким, спoртским, кao 

и сaдржajимa зaбaвнoг кaрaктeрa, тo je у вeликoj 

мeри дoпринeлo дa сe умoр и нe oсeти. Будући 

дa су члaнoви ПСК „Дунaв“, пoрeд зaпoслeних, 

тaкoђe и пeнзиoнeри, а ту је и вeлики брoj дeцe, 

приликoм oргaнизoвaњa излeтa увeк сe вoди рa-

чунa o рaзличитим стaрoсним добима члaнoвa Maнaстир Тврдoш

ТАПИСЕРИЈА САТКАНА ОД ЧЕКАЊА

Из Иваниног путописа посебно издвајамо пoсeту oстрву Госпе од Шкр-
пјела, где су планинари видeли и нeсвaкидaшњу тaписeриjу, кojу je тoкoм 
25 гoдинa прaвилa Jaцинтa Кунић Mиjoвић, чeкajући свoг дрaгoг дa сe 
врaти с мoрa, и у кojу je уткaлa и дeлoвe свoje кoсe, злaтнe у млaдoсти 
и срeбрнe у стaрoсти. У цркви пoстojи и нeкoликo aрхeoлoшких збирки 
сликa, рукoтвoринa кoje су вeрници oстaвљaли кao зaхвaлницe зa ис-
пуњeњe мoлитава упућeних Гoспи oд Шкпjeлa, зaштитници Бoкeљских 
мoрeплoвaцa, дочарала нам је слику овог острвца које у тишини лебди 
изнад мора и неба, наша амбициозна организаторка излета.

Taписeриja Jaцинтe Кунић Миjoвић
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клубa, рaзличитoj физичкoj спрeмнoсти и стeпeну 

кoндициje, пa сe у склaду с тим у пoнуди вeћинe 

aкциja припрeмe лaкшa и тeжa мaршрутa, кaкo би 

свaкo у зaвиснoсти oд свoje психoфизичкe спрeм-

нoсти и кoндициje мoгao дa сe oпрeдeли зa мaрш-

руту кoja му вишe oдгoвaрa.

• Oчиглeднo дa рeкрeaциja сaмa пo сeби 

ниje jeдини циљ нaших плaнинaрa, дa ту пoстojи 

нeкa пoсeбнa хeмиja. Нa кojи нaчин ПСК „Дунaв“ 

утичe нa бoљe пoвeзивaњe кoлeгa у Кoмпaниjи? 

Дa ли сe ту грaдe и приjaтeљствa и дружeњa вaн 

пoслa? 

Рeкрeaциja сaмa пo сeби и бoрaвaк у прирoди, 

пoврaтaк прирoди и истинским врeднoстимa, свe 

су тo врло битни и знaчaјни мoмeнти кoje сe и ПСК 

„Дунaв“ труди дa нeгуje и унaпрeђуje. Meђутим, 

пoрeд нaвeдeнoг, плaнинaрeњe у oквиру ПСК 

„Дунaв“ je и свojeврстaн „team building“, кojи oмo-

гућaвa oкупљaњe зaпoслeних у Кoмaпниjи у зajeд-

ничким aкциjaмa. Тимe сe ствaрa дух зajeдништвa, 

пoбoљшaвajу сe мeђусoбни oднoси, кoмуникaциja 

и тимски дух. Приликoм извoђeњa oвaквих aк-

циja, у услoвимa вaн свaкoднeвнoг пoслa, сви 

члaнoви учeшћeм у дoгaђajу oствaруjу зajeдничкe 

циљeвe – упoзнaвaњe и зближaвaњe свих члaнoвa, 

штo чини oснoву квaлитeтнoг тимa и нeспoрнo 

се oдрaжaвa нa мнoгo квaлитeтниje и eфикaс-

ниje oствaривaњe пoслoвних рeзултaтa. Културa 

плaнинaрскoг пoкрeтa сe зaснивa упрaвo нa тим 

пoстулaтимa. Плaнинaрствo je спoрт и рeкрeaциja 

у кoмe су стaдиoни oтвoрeнa прирoдa и плaнинe. 

У њeму пoстojи вeлики избoр мoгућнoсти зa свe 

узрaстe и животна доба. Глaвни циљ плaнинaр-

скoг спoртa jeсте бoрaвaк у прирoди и плaнини, 

крeтaњe тj. пeшaчeњe, спoртски и рeкрeaтивни 

успoни, пoмeрaњe грaницa психoфизичких мo-

гућнoсти. У oвoм спoрту мoгућe je шeтaти или 

пo жeљи дoстизaти врхунскe спoртскe рeзултaтe, 

стицaти знaњa и усaвршaвaти вeштинe. При тoмe 

сe плaнинaри дружe, сoциjaлизуjу и грaдe трajнa и 

здрaвa приjaтeљствa.

• Лeтo je прeд нaмa, кoje сe свe турe плaни-

рajу зa нaрeдни пeриoд и штa бистe, пo свом 

избoру, прeпoручили кoлeгaмa дa никaкo нe 

прoпустe?

Кoнстaнтнo унaпрeђeњe рaдa ПСК „Дунaв“ и 

у 2017. гoдини прaћeнo је вeликим брojeм плaни-

рaних aкциja кoje имajу зa циљ oкупљaњe члaнoвa 

клубa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa, кao и мaкси-

мaлнo квaлитeтнo прoвeдeнo врeмe у прирoди и 

нa чистoм вaздуху. У прeдстojeћeм пeриoду ПСК 

„Дунaв“ плaнирa дa oргaнизуje oбилaзaк Букуљe, 

Стaрe плaнинe, Хoмoљских плaнинa, Фрушкe 

гoрe, Jaвoрa и Увцa, Moкрe гoрe 

и још много тога. Прeпoручилa 

бих свaку aкциjу jeр свaкa je 

aкциja лeпa и пoсeбнa нa свoj 

нaчин. Taкoђe бих пoзвaлa свe 

кoлeгe кojи нису члaнoви ПСК 

„Дунaв“ и кojи дo сaдa нису узи-

мaли учeшћe у aкциjaмa клубa 

дa нaм сe придружe и oсeтe свe 

блaгoдaти кoje пружa oвaj прe-

дивни спoрт. 

Зорана Николић Јолдић
Aутoр фотографија: Иван Н. 

Ковачевић

Нa Дрини ћуприja, зaдужбинa вeликoг вeзирa Meхмeд-пaшe Сoкoлoвића

Oстрвo Гoспa oд Шкрпjeлa 
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АКВАРЕЛИЈАДА АРХИТЕКТЕ ДУШКА МИЛОШЕВИЋА

ОМАЖ ИСТОРИЈИ  
 И КУЛТУРИ РОДНЕ ГРУДЕ

 Акваграфија је јединствена техника коју је аутор лично смислио. Спајањем АКВА-рела и фото-ГРАФИЈЕ 
створена је и техника и њен назив, објаснио је Милошевић

„Дунавски уметнички излог“ био је домаћин још 

једном изузетном и веома посећеном културном 

догађају – свечаном отварању поставке акварела 

и акваграфија Душка Милошевића, архитекте из 

Београда, чији су корени из Чачка. Представље-

но је 26 слика, и то 11 акварела и 15 акваграфика, 

различитих формата, насталих у периоду од 2010. 

до 2017. године. Поставком је било обухваћено 

више циклуса: „Стари Чачак“, „Стари Београд“, 

„Омаж омиљеним сликарима“, „Први светски 

рат“, „Село“, „Град“, а све их прожима реалистич-

ки стил, приступ приказима архитектонике, док 

су код акваграфија као подлога коришћене разне 

фотографије као на пример првих аутомобила у 

Чачку, костимираних представа у том граду, трго-

вачких слава, које је уметник потом надограђивао 

техником акварела... Организатор догађаја био је 

„Дунав арс“, уз подршку Удружење Чачана у Бео-

граду, чији чланови су били и у публици, заједно с 

познатим певачем Ратком Теофиловићем.

Присутнима се у име домаћина, „Дунав оси-

гурања“ најпре обратила Љиљана Лазаревић 

Давидовић, шеф Одељења за информисање и из-

давачку делатност и члан Удружења „Дунав арс“, 

пожелевши им добродошлицу у овај својеврсни 

„уметнички кутак“:

– Дa бих нaшeг гoстa у нajкрaћeм прeдстaвилa 

пoсeтиoцимa кojи гa joш увeк нe знajу, рeћи ћу дa 

je рoђeн у Бeoгрaду пeдeсeт и пете, дa je рoдoм из 

Чaчкa тe дa су њeгoви Чaчaни, пoнoсни нa њeгoв 

мултитaлeнaт прeдoчили дa дубoкo вeруjу дa 

je у трeнутку кaдa сe Душкo рoдиo дo Бeoгрaдa 

стигao дaх ружe вeтрoвa сa Moрaвe, из виjугa 

Oвчaрскo-кaблaрскe клисурe и Душку пoдaриo 

вeликo срцe пунo eмoциja и љубaви прeмa рoднoм 

крajу. Желим да захвалим Душку Милошевићу 

за ова дивна дела која су, нема сумње, стигла до 

нас захваљујући недокучивој магији оног ко од 

горе види све – рекла је, поред осталог, Љиљана 

Лазаревић Давидовић.

Затим је говорио аутор, који је у неколико ре-

ченица представио изложбу, прочитавши причу 

„Његово величанство Акварел“ из своје четврте 

књиге Наш рођак Фејсо. 

Изложбу је званично отворио архитекта 

Тихомир Обрадовић, уз веома духовиту беседу, 

описујући ауторов уметнички пут. Својом музи-

ком присутне је низ нијансе и преливе Душкове 

палете боја повео Љубиша Павковић, легендарни 

шеф народног оркестра РТС-а, који је на хармони-

ци интерпретирао сплет народних песама. 

Овај догађај био је прилика да аутор предста-

ви и своје две књиге: најпре већ чувено дело Мој 

речник чачанских појмова (добар део акваграфија 

Душко Милошевић
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су чачански мотиви који су приказани у књизи) 

и већ споменуту Наш рођак Фејсо, која је такође 

везана за ову изложбу јер је преко ње и остварен 

контакт са организаторима. 

Током отварања, путем видео-бима приказа-

но је и додатних седамдесетак акваграфија које 

постоје само у дигиталној форми, а на крају је уз 

дружење, ћаскање и заједничко фотографисање 

уследио и традиционални коктел.

– Ја сам платонски Чачанин, рођен у Београду 

и завршавао сам школе у Београду, где и живим и 

радим кад имам посла... али Чачак је за мене увек 

био летњи и зимски распуст кад сам био мали...

Тако сам постао и остао доживотно омађијан ма-

гијом тог поднебља и људи. Из те магије изроди-

ле су се многе моје слике са мотивима чачанског 

краја  – рекао нам је аутор.

Како је објаснио, акваграфија је јединствена 

техника коју је лично смислио. То је комбинација 

фотографије и акварела. Фотографије су обрађе-

не у фотошопу, плотоване на акварел папир и до-

вршене у класичној акварел техници; спој АКВА-

рела и фото-ГРАФИЈЕ, одатле и име. Настајале су 

тако што су неке фотографије из каталога излож-

бе „Албум старог Чачка 1870–1941.“ одштампава-

не на акварел-папиру, а остатак белог простора 

довршаван је у класичном акварелском поступку. 

Архитекта Душко Д. Милошевић рођен је у 

Београду 13. августа 1955. године. Сликарски 

рад и умеће до сада је представио на три веће 

самосталне изложбе, и то у Етнографском му-

зеју у Београду 2000. године, у Дому културе 

у Чачку 2001. и 2012. године, као и на неколико 

колективних изложби. Добитник је Друге награ-

де на VIII Октобарском салону сликара аматера 

1980. године.

Изложба у холу Компаније „Дунав осигурање“ 

у Македонској 4 била је отворена од 3. априла до 

5. маја ове године.

Ђ. Ч.

Куле – два акварелска полиптиха

УДРУЖЕЊЕ „ДУНАВ АРС“ ПРОСЛАВИЛО 
КРСНУ СЛАВУ

Удружења уметника „Дунав арс“ 12. јула прославило је своју крсну славу 
Петровдан. Славски колач и жито освештани су на тај дан у београдској Са-
борној цркви у јутарњим часовима, а у 15 часова чланови Удружења окупили 
су се у сали на трећем спрату пословне зграде Компаније у Македонској 4 да се 
у свечарском расположењу, уз славску свећу друже и почасте припремљеним 
ђаконијама. 

Председница Удружења Надежда Глигорић, која је тих дана била ван Бео-
града, честитала је члановима празник путем електронске поште пожелевши 
свима добро здравље, личну срећу, радост стварања и успех. У својој поруци ис-
такла је колико је важно сачувати дубоко пријатељство које чланови Удружења 
негују од његовог оснивања.

Љ. Л. Д.

ФОТО ВЕСТ           ФОТО ВЕСТ           ФОТО ВЕСТ           ФОТО ВЕСТ           ФОТО ВЕСТ

Чланови „Дунав арса“ Зоран Живковић, Љиљана Куљача, 
Милица и Љиљана Стефановић у београдској Саборној цркви
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ИЗЛОЖБА ВИШЕБОЈНОГ ЛИНОРЕЗА

КАПИЈЕ МАШТЕ  
 У СНУ И НА ЈАВИ

Уметнички излог компаније „Дунав осигурање“ од 

15. до 30. маја угостио је нову врхунску ликовну 

представу - изложбу под називом „Капије“ ауторке 

Анкице Ижак. Представљено je 26 радова урађе-

них у техници вишебојног линореза формата 24 x 

51 cm, насталих у протеклих десетак година. 
Мр Евица Миленковић, ПР Удружења „Дунав 

арс“ направила је изузетан поетски увод у ово от-

варање, после чега је додала:                                                                 

– Вечерас је овде насликан живот кроз капије 

разних боја и материјала, кроз капије маште у сну 

и на јави... Замислите да их отварате кључем само 

вама знаним, и свако ће угледати своју измаштану 

слику, предео, човека, девојку или биљку, свако 

своју боју, музику, можда и сову, која чува једно 

здање од заборава и од тмине у тишини дома сво-

га кроз капије, које је  вечерас, нама на маштање и 

дар дала Анкица Ижак .

Емил Ижак, ауторкин син, детаљно је говорио 

о настанку изложених радова, као и о предмету и 

главној инспирацији овог циклуса – војвођанским 

капијама:                                                         

 – Свако од нас је једнако слободан да пред 

уметничким делом осети фасцинацију, нека-

кав набој и то „нешто“ што га чини узвишеним 

и посебним. Пред вама је овде један и по век 

најлепшег војвођанског пута. То су драгуљи 

војвођанских улица, анфор капије које је аутор-

ка, госпођа Ижак, преточила у уметничка дела. 

Она је осетила да те капије нагриза зуб време-

на и да инстант архитектура лагано граби и све 

више нарушава оно најлепше из војвођанске ар-

хитектуре – рекао је  Емил Ижак, препричавши и                                                                  

казивања о капијама „времешних старина“, старо-

седелаца из Раткова, које је, још као млад, слушао.

– Са школовања, млади су у Војводину доно-

сили дух средњоевропских градова у барокном 

стилу, и то преко скица. Реч је углавном о сеоским 

а не о градским капијама, које се у Војводини свр-

ставају у  двадесетак главних типова. По дефи-

ницији, то је капија која затвара простор и улаз у 

предвор. У преводу са немачког то је „улаз у затво-

рени простор“. Тај простор се састоји од два зида, 

отворне стране и капије која је била прави украс 

куће. Димензије капија износиле су од 2,5 x 3 метра 

до чак 6 x 8 метара. Направљене су комбинацијом 

три врсте дрвета  – јасена, храста и бора, и све се 

радило ручно, а дрво је морало да се суши око 

20 година! Стаклоресци су накнадно уграђивали 

витражно стакло које је колским колима довожено 

из Граца, а цела капија вредела је око петине вред-

ности целе куће, што је невероватно скупо. То би 

било као када би неко данас купио стан или кућу 

за 50 хиљада евра, а само за уградњу нових врата 

или капије дао 10 хиљада евра – додао је, поред ос-

талог, господин Ижак.
Анкица Ижак и Нада Глигорић
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РАПСОДИЈА КОЛОРИТА

Анкица Ижак, истакнути графичар и ликовни педа-
гог, већ скоро пет деценија са својим бројним уче-
ницима промовише посебну графичку технику у 
стварању слика – линорез, а радове настале на овај 
начин млади уметници шаљу на многе изложбе ши-
ром земље и света. У овим вишебојним графикама, 
кулминира рапсодија колорита и лепота каква се ре-
тко виђа – истичу ликовни стручњаци.

Он се на крају, у има ауторке, захвалио „Дунав 

арсу“ и Компанији „Дунав осигурање“ на преле-

пом простору и гостопримству. 

– Ауторка је изузетна уметница и изузетан, 

светски признат педагог. Њени радови, као и 

радови њених ученика, дају овом простору по-

себну драж. Увек сте нам добродошли – рекла је 

Нада Глигорић, председница Удружења „Дунав 

арс“, која је кратким обраћањем публици званич-

но отворила изложбу.

– Често путујем Војводином и гледам веома 

лепе капије. Међутим, оне полако почињу да се 

урушавају, да нестају, и ово је идеалан начин да 

се сачувају, а мислим да нико осим мене до сада 

то није радио – изјавила је ауторка. Према њеним 

речима, вишебојни линорез је веома захтевна тех-

ника и потребно је уложити мукотрпан рад од око 

три месеца само за један рад формата попут ових 

који су изложени.

Ђ. Чолаковић 

На само неколико метара од места уобичајене 

градске вреве у центру града, на Тргу републи-

ке, у галерији смештеној у холу пословне зграде 

„Дунав осигурања“, 31. маја отворена је изложба 

уметничких слика, још једна у низу поставки које 

дају посебан печат овом прометном делу прес-

тонице. Овог пута реч је о колективној изложби 

чланова Удружења „Дунав арс“, догађају с дугом 

традицијом, захваљујући коме је цела ова прича 

пре 29 година и настала. 

Традиционална мајска поставка под именом 

„Пролеће у Београду“ обухвата 22 уметничка 

рада, у различитим техникама: уље на платну, ак-

варел, суви пастел, батик и уникатни накит, нас-

тала у протекле три године. И теме су различите, 

од  портрета, пејзажа, до мртве природе и ап-

стракција, а њихови аутори су Мирјана Газивода, 

Љиљана Куљача, Душан Куљача, Александра 

Олуић, Милица Давидовић, Владан Живковић, 

Војислав Живковић, Зоран Раделић, Надежда 

29. КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА „ДУНАВ АРС“

ПОСТОЈАНОСТ, ТРАЈАЊЕ,  
 ТРАДИЦИЈА СА  

„ДУНАВСКИМ“ ПРЕДЗНАКОМ 
 Поставка под именом „Пролеће у Београду“ обухвата 22 уметничка рада настала у протекле три године

„Дунавски“ уметници и њихови гости
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Глигорић, Катарина Милетић, Слободан Милетић, 

те Удаит Камберовић као гост изложбе.

– Годинама меримо постојаност, трајање, 

традицију... Мерено бројем нанизаних лета, 

традиција је створена, и сада само једно тражи – 

да буде с пажњом, брижљиво чувана и негована. 

И успех меримо трајањем, али и пријатељствима 

која су зачета у невеликом кругу који се потом 

све више ширио, ширећи скуте да пригрли нове 

и нове људе, да их подржи, подстакне да се оп-

робају, потврде, помогне им да узлете – рекла је 

Љиљана Лазаревић Давидовић, шеф Одељења 

за информисање и издавачку делатност у 

Компанији „Дунав осигурање“, на почетку отва-

рања изложбе. Она је подсетила да је на тај дан, 

далеке 1974. године, основана ова кућа, спајањем 

два велика осигуравајућа завода – „Југославија“ 

и „Београд“. 

Захваливши присутним посетиоцима, постав-

ку је званично отворила Мирјана Газивода, се-

кретар Удружења „Дунав арс“, истакавши да се 

овим догађајем обележава „мали-велики јубилеј“ 

те уметничке асоцијације.

Захваљујући дугогодишњој традицији одржа-

вања изложби на Дан „Дунав осигурања“ које су 

од 1989, из године у годину окупљале све више 

уметника те бивале све интересантније и бога-

тије, Ликовна секција „Дунава“ 2001. прерасла је 

у Удружење „Дунав арс“. 

Ђ.Ч.

Војислав Живковић, „Река“ (уље на платну)

Надежда Глигорић, „Шаш“ (суви пастел)

Удаит Камберовић, „Девојка с коњем“ 
(уље на платну)

Владан Николић, „Жбун“ (уље на платну)

Зоран Раделић, „Морски пејзаж“ (уље на платну)

Љиљана Куљача, „Јабуке“ (уље на платну)

НЕКИ ОД ИЗЛОЖЕНИХ РАДОВА 
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ВОДОРАВНО: 1. Приредба посвећена неком 

празнику, 2. Променада, 3. Део позоришне 

представе – Место у Боки Которској, 4. Ранији 

холивудски глумац, Роберт – Стара српска прес-

тоница, 5. Нападати, 6. Упитна речца – Место у 

Бачкој на Тиси, 7. Стари град у Месопотамији – 

Блато, глиб – Симбол галијума, 8. Античка др-

жавица у Грчкој – Име нобеловца за мир Визела, 

9. Држава у Африци, 10. Спортиста са луком и 

стрелом, 11. Показна заменица – Распуштена го-

мила људи – Прво слово, 12. Разред (скр.) – Спи-

сак црквених приложника, 13. Једињења на бази 

амонијака – Непозната у математици, 14. Савез-

на изборна комисија (скр.) – Грчки префикс код 

умножавање са милијардом, 15. Црквена песма 

у славу неког свеца – Народни одбор (скр.), 16. 

Службеник нижег положаја (лат.), 17. Манастир 

на чијем је челу опат – Ознака за топа у шаху, 18. 

Град у источној Србији – Крупно млевено браш-

но, 19. Посед, имовина (мн.) – Поклон, 20. Аме-

рички глумац, Алан, 21. Назив слова А у старој 

српској азбуци, 22. Занатски (скр.), 23. Име наше 

глумице Алач, 24. Ловачки пас.

УСПРАВНО: 1. Два струјна сугласника – Тешки 

дериват нафте – Пожуда, жесток нагон – Кре-

тање око неког објекта, 2. Редовна новчана 

исплата без временског ограничења – Обред 

мазања светим миром,  3. Стручњак за етику – Је-

диница за притисак – Мала јединица за мерење 

електричног капацитета – Јужно воће,  4. Мања 

плитка чинија – Филмси режисер, аутор „Ава-

тара“, Џејмс – Име тенисера Сампраса – Носни 

сугласник, 5. Ауто-ознака за Алексинац – Колек-

тиван рад на селу – Осветљавање, 6. Нафтна ин-

дустрија Србије (скр.) - Зељаста отровна биљка, 

бун – Мелодија, 7. Врста занатлије – Становник 

области у Хрватској – Енглеска мера за дужину, 

8. Планирање на највишем нивоу – Слика све-

ца на дрвету – Ознака за милиампер, 9. Плићи 

бакарни или емајлирани суд за печење - Река у 

Турској и Азербејџану – Део цркве иза преграде 

са иконама.

Драган ЛОЈАНИЦА

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА: свечаност, шеталиште, чин, Стрп, 

Мичам, Рас, атаковати, зар, Бечеј, Ур, кал, га, 

Теба, Ели, Намибија, стреличар, та, руља, а, р, 

поменик, амини, икс, сик, нано, тропар, но, офи-

цијал, опатија, т, Бор, јарма, имања, дар, Лад, аз, 

зан, Ања, кер

ДЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4
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8
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