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Мр Мирко Петровић,  
председник Извршног  
одбора Компаније  
„Дунав осигурање“

Наша снага су запослени, 
њихово знање, искуство 
и посвећеност

Упркос стагнацији на српском тржишту осигурања и оштрој конкурентској утакмици, „Дунав осигурање“ 
је остварило раст, а најбољи показатељ су 1,9 милиона продатих полиса и више од двеста милиона евра 
остварене бруто премије. Кључ успеха мр Петровић види у запосленима и тимском духу који влада  
у Компанији

Компанија „Дунав осигурање“ лидер 
је на српском тржишту осигурања, 
са учешћем у укупној премији од 

26,8 одсто. Са бруто премијом од преко 
200 милиона евра оствареном у 2017. го-
дини, прва је у Србији која је достигла и 
премашила тај износ, постављајући тако 
нове, високе стандарде у осигуравајућој 
делатности, а пред своје запослене циљеве 
који ће учврстити њену челну позицију у 
будућности. О томе колико је труда било 
потребно уложити да би се постигли завид-
ни финансијски резултати, како сагледава 
предности а у чему препознаје слабости 

на којима се треба ангажовати, те каква је 
визија даљег развоја осигуравајуће куће на 
чијем је челу, разговарамо са мр Мирком 
Петровићем, председником Извршног 
одбора Компаније „Дунав осигурање“.

 ■ Званични подаци Народне банке Ср-
бије потврђују да је Компанија била 
и остала лидер на домаћем тржишту 
осигурања. Какви су конкретни финан-
сијски резултати и у којим областима 
Компанија доминира?

Бројни су показатељи заслужено водеће 
позиције на осигуравајућем тржишту 

наше земље. Осим бруто премије од 200 
милиона евра, 1,9 милиона продатих по-
лиса, више од 140.000 решених штета за 
које је исплаћено чак 85 милиона евра 
накнаде, Компанија је остварила раст и у 
животним и у неживотним осигурањима. 
У неживотним осигурањима, Компанија 
је растом од 8,5 одсто освојила 33,2 про-
цента тржишта и надмашила укупан раст 
на тржишту који је у 2017. години износио 
6,6 одсто. У области животних осигурања, 
у условима када је на српском тржишту 
дошло до стагнације и пада премије од 
1,6 одсто, захваљујући низу предузетих 

ИНТЕРВЈУ



3ОСИГУРАЊЕ, број 368-2018

ИНТЕРВЈУ

активности, Компанија је остварила раст 
од 15 одсто и своје тржишно учешће по-
мерила са 5,9 на 6,9 процената. Лидер 
смо у свим врстама осигурања изузев у 
добровољном здравственом осигурању, 
где држимо четврту позицију, којом нисмо 
задовољни и настојимо да је променимо 
набоље. Као круна великог рада свих за-
послених, на крају 2017. године остварена 
је добит од завидних 11 милиона евра.

 ■ У каквом је пословном амбијенту Ком-
панија остваривала циљеве и задатке 
постављене за 2017. годину?

Компанија се за своју позицију и резултате 
борила на једном изузетно конкурент-
ном тржишту, на коме послује 17 осигу-
равајућих кућа. Њих 15 је са већинским 
страним капиталом од којих су многе 
велики међународни брендови у нашој 
делатности. Све то говори колико су резул-
тати добри када се остваре у тако оштрој 
конкуренцији а тржишно учешће чак и по-
већа у односу на претходну, 2016. годину. 

 ■ Јесу ли ти циљеви били амбициозни 
и колико је требало напорно радити 
како би се они реализовали, поготово 
ако имамо у виду незавидну позицију 
у којој је Компанија била пре свега три 
године, када је у питање довођен и 
сам њен опстанак? 

Иако су циљеви били веома високо по-
стављени, максималним ангажовањем 
свих запослених они су не само остварени 
већ и надмашени. Последица свега тога 
јесте генерисање знатног износа лик-
видних средстава који Компанији обез-
беђују дугорочну стабилност, а нашим 
осигураницима сигурност. Компанија је 
2014. године, заједно са средствима од 
докапитализације, располагала износом 
од 64 милиона евра ликвидних средстава. 
У том периоду је својим средствима дока-
питализирала „Дунав осигурање“ Бања-
лука са пет милиона евра и МТС банку са 
четири милиона евра. Данас располаже 
износом од 180 милиона евра. Све то је 
резултат доброг рада продаје, накнаде 
штета, финансија, стручних служби, до-
брог управљања имовином. 

 ■ Да ли се осигуравајућа друштва све 
више фокусирају на становништво 

уместо на привреду, као што се деша-
вало некад? Где „Дунав“ види простор 
за даљи развој осигурања?

Наш фокус мора бити на персоналним 
осигурањима. Ту пре свега мислим на 
добровољно здравствено осигурање, на 
чијем ћемо развоју озбиљно радити то-
ком ове године. Такође, у жижи ће бити и 
животна осигурања, где су и у претходној 
години постигнути значајни резултати, те 
различити видови осигурања од профе-
сионалне одговорности, чијем ћемо се 
унапређењу такође озбиљно посветити. 
То су области које представљају будућ-
ност не само за „Дунав“ већ и за друге 
осигуравајуће куће.

 ■ Шта сматрате слабостима у раду Ком-
паније и где видите начин да се оне 
превазиђу?

Компанија мора да направи велики стра-
тешки искорак у развоју ИТ функције и 
дигитализације пословних процеса. Нови 
регулаторни стандарди који се тичу Сол-

вентности II и међународних рачуновод-
ствених стандарда постављају пред Ком-
панију све сложеније захтеве. Од развоја 
информатичке функције зависиће конку-
рентска предност и позиција „Дунава“ у 
будућности. Ако се у обзир узму све већи 
захтеви за дигитализацију свих процеса и 
то да су услуге све сложеније, постаје јасно 
да је подизање квалитета информатичке 
подршке од пресудног значаја.
Како је један од важних праваца у нашем 
будућем раду даљи развој других кана-
ла продаје, пре свега банкоосигурања и 
онлајн продаје као новог канала за гене-
рисање премије, врхунска информатичка 
подршка представља неминовност.

Битан моменат је и кадровско јачање Ком-
паније. Потребни су нам високостручни 
људи млађих генерација, спремни за ино-
вације и изазове на тржишту.

 ■ Којим темпом ће Компанија кренути 
у освајање онлајн тржишта ако у виду 
имамо активности других осигуравача 
у Србији?

Не мислим да ће дигитална продаја у 
периоду од наредне две до три године 
остварити драматично учешће у продаји 
осигурања у Србији, али у периоду од 
следећих пет до десет година млађе гене-
рације ће свакако бити окренуте управо 
онлајн продаји. Стога је за Компанију вео-
ма важно да понуди одговарајуће услуге 
преко тог канала како би бранила своју 
тржишну позицију код млађе генерације. 
Полако али сигурно, примат међу клијен-
тима почеће да преузимају људи који су 
одрастали уз мобилне телефоне и кон-
зумирајући информације са интернета, 
образовани на ИТ технологијама и ИТ 
решењима. За ту врсту утакмице са конку-
ренцијом морамо бити далеко спремнији 
него што смо у овом тренутку. Поједине 
иностране компаније на српском тржишту 
имају бољу стартну позицију него што је 
наша у овом тренутку, али то не треба 
да нас обесхрабри, него подстакне да 
радимо на сопственом осавремењавању. 

 ■ Компанија се благовремено припре-
мила за нове регулаторне стандарде 
усклађене с концептом Солвентност 
II, који је усмерен ка подизању ни-
воа заштите интереса осигураника, 
те самим тим и на дугорочну ста-
билност у пословању осигуравача. 
За многа осигуравајућа друштва на 
нашем тржишту, па и у региону, то 
није једноставан задатак. Како из тог 
угла сагледавате будућност домаћег 
тржишта осигурања?

Солвентност II може довести до укрупња-
вања српског тржишта осигурања. Ти стан-
дарди биће проблем за мања друштва која, 
сходно тржишном учешћу, неће имати 
довољно захтеваног капитала. За већа 
друштва која имају веће тржишно учешће, 
која већ имају адекватан капитал и реле-
вантну добит, Солвентност II не би требало 
да представља озбиљнији проблем.

цИЉевИ

Иако су циљеви били веома висо-
ко постављени, максималним ан-
гажовањем свих запослених они 
су не само остварени већ и надма-
шени. Последица свега тога јесте 
генерисање знатног износа лик-
видних средстава који Компанији 
обезбеђују дугорочну стабилност, 
а нашим осигураницима сигурност.
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„Дунaв дoбрoвoљни пeнзиjски фoнд“ oвe 
гoдинe oбeлeжaвa jeдaнaeст гoдинa успeш-
нoг пoслoвaњa. Oд пoчeткa рaдa, „Дунaв 
фoнд“ прoфeсиoнaлнo и oдгoвoрнo грaди 
тржиштe дoбрoвoљних пeнзиjских фoн-
дoвa у зeмљи и у вeликoj мeри дoпринo-
си пoрaсту штeдњe зa стaрoст грaђaнa. 
Њeгoвa имoвинa изнoси прeкo 15,3 ми-
лиjaрдe динaрa, штo чини вишe oд 40 oдстo 
тржишнoг учeшћa. Сaмo у прoтeклих гoди-
ну дaнa, имoвинa je пoрaслa зa скoрo 11 
прoцeнaтa, oднoснo 1,5 милиjaрди динaрa.
Инвeстициoни циљ „Дунaв фoндa“ jeстe 
рeaлизaциja кoнтинуирaнoг и стaбилнoг 
принoсa и рaстa, уз прeузимaњe умeрeнoг 
нивoa ризикa и oчувaњe сигурнoсти aкумули-
рaних срeдстaвa. Oствaрeни принoси пoкaзуjу 
дa Фoнд у пoтпунoсти испуњaвa тaj циљ.
Oд прeкo 85.000 члaнoвa, нajвeћи брoj 
чинe зaпoслeни у чиjу кoрист пoслoдaвци 
уплaћуjу дoпунскe дoпринoсe – 77 oдстo, 
дoк физичкa лицa кoja сaмoстaлнo штeдe 
у фoнду учeствуjу сa 23 oдстo. У oднoсу нa 

пoчeтaк пoслoвaњa, структурa члaнoвa 
пoкaзуje рaст учeшћa физичких лицa кoja 
из сoпствeних срeдстaвa штeдe зa стaрoст. 
Из фoндa je рeaлизoвaнo прeкo 41.000 
jeднoкрaтних исплaтa у укупнoj врeднoсти 
oд 3,9 милиjaрди динaрa, a рeдoвнo сe 

исплaћуje вишe oд 400 пeнзиja нa пeриoд 
oд jeднe дo 20 гoдинa. Прoсeчнa пeнзиja 
изнoси 39.000 динaрa. У дoбрoвoљним 
пeнзиjским фoндoвимa aкумулирaнo je 38 
милиjaрди динaрa, кoликo изнoси штeдњa 
зa стaрoст близу 187.000 грaђaнa.

 ■ Шта сматрате нашом конкурентском 
предношћу и у којој је мери Компанија 
задржала ону своју позитивну, људску 
страну када је у питању друштвено 
одговорно понашање?

Обележавање Дана Компаније 31. маја 
ове године у нашим филијалама, као и 
централна свечаност у Шапцу, била је 
прилика да се види колика је снага „Дунав 
осигурања“. А његова снага су његови 
запослени, огромно искуство и знање 
наших људи. Они су, коначно, ти који су 
створили бренд који је симбол српске 
осигуравајуће делатности. Та сила и сна-
га Компаније долази од наше продајне 
мреже, од запослених у накнади штета, 
од запослених у стручним службама, у 
дирекцијама. Они су најбољи одговор 
на захтеве тржишта како у погледу кон-
курентности на том тржишту и услуга које 
нудимо клијентима тако и у погледу регу-
латора и његових захтева. Наши запосле-
ни, њихова компетентност и посвећеност 
наша су највећа предност и највећи залог 

за непосредну будућност и сигурну пози-
цију на тржишту.
С друге стране, када се појаве проблеми 
с којима је тешко носити се, када живот 
донесе невоље и недаће, Компанија је ту 
да пружи руку помоћи и подршке. Тако се 
гради тимски дух, дух заједништва, који 
„Дунав осигурање“ чини битно другачијим 
и издваја га од осталих осигуравајућих 
друштава.

 ■ Да ли и држава у „Дунаву“ препознаје 
озбиљног партнера и компанију која 
може да подржи пројекте од општег 
друштвеног значаја?

Влада Републике Србије је у последњих 
неколико година увела високе професи-
оналне стандарде везане за пословање 
предузећа у јавном сектору. Од њих се оче-
кује да послују на тржишним принципима, 
да остварују одговарајући профит и да 
испуњавају све регулаторне захтеве. „Ду-
нав“ је свим тим захтевима у потпуности 
одговорио, показавши да је способан да 

генерише профит и да испуњава регула-
торне стандарде. Осим тога, скоро да не 
постоји ни један релевантни пројекат на 
пољу науке, културе, спорта у коме „Дунав“ 
није присутан са својом подршком. 

 ■ Својим односом према обавезама 
и према пословној позицији у Ком-
панији шаљете одговарајућу поруку 
запосленима. Који је Ваш мото и Ваша 
порука запосленима?

За све нас који радимо у „Дунаву“, нарочи-
то је задовољство што смо део великог и 
успешног тима, део компаније која обез-
беђује сигурност и заштиту не само својим 
клијентима већ и запосленима и њиховим 
породицама. Имајући то у виду, треба да 
будемо посвећени својим радним обаве-
зама и циљевима који се пред нас поста-
вљају јер је такав однос према кући у којој 
радимо гарант стабилне позиције како 
за запослене тако и за њихове породице. 

 Љиљана Лазаревић Давидовић

ИНТЕРВЈУ

СКУПШТИНА КОМПАНИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ

РеПУБЛИцИ СРБИЈИ УПЛАЋеНО  
510,34 МИЛИОНА ДИНАРА

„Дунaв oсигурaњe“ је 6. јула 2018. године исплaтило дивидeнду aкциoнaримa 
пo oснoву дoбити утврђeнe у гoдишњим финaнсиjским извeштajимa Кoмпa-
ниje зa 2017. гoдину, а Република Србија, као највећи појединачни акционар 
добила је 510,34 милиона динара. Oдлуку o рaспoдeли дoбити зa 2017. гoдину 
путeм исплaтe дивидeндe, у бруто износу од 1,13 милијарди динара, дoнeлa 
je Скупштинa aкциoнaрa Кoмпaниje. Прaвo нa дивидeнду имajу и остали aк-
циoнaри кojи су нa дaн 16. априла 2018. гoдинe били уписaни у Цeнтрaлни 
рeгистaр кao зaкoнити имaoци aкциja „Дунaв oсигурaња“, а њима је дивидeндa 
уплaћeнa прeкo Цeнтрaлнoг рeгистрa у нето износу од 30,5 милиoнa динaрa.

JeдaНaeст гoдиНa рaдa „дуНaв дoбрoвoљНoг пeНзиJскoг фoНдa“

континуиран и стабилан раст
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ДАН КОМПАНИЈЕ

Прoстрaнa тeрaсa хoтeлa „Слoбoдa“ 
у цeнтру Шaпцa, 31. мaja, билa je 
стeциштe oкупљaњa зaпoслeних 

у „Дунaв oсигурaњу“ из цeлe Србиje. 
Пoвoд je билa цeнтрaлнa свeчaнoст 
oбeлeжaвaњa Дaнa Кoмпaниje, кojoj 
су присуствoвaли члaнoви Извршнoг 
oдбoрa, дирeктoри функциja и дирeкциja,  

дирeктoри прeдузeћa кoja пoслуjу у сaстaву 
Кoмпaниje, дирeктoри глaвних филиjaлa 
oсигурaњa и сeктoрa, шeфoви служби 
и oдeљeњā, зaпoслeни кojи су свojим 
рaдoм и зaлaгaњeм дoпринeли успeш-
нoм пoслoвaњу нaшe кућe и зaвидним 
рeзултaтимa oствaрeним у прeтхoднoj  
гoдини.

Зa ту прилику, први пут oвe гoдинe 
oсмишљeн je пoсeбaн прoгрaм, чиjи je 
циљ биo дa зaпoслeнe пoдсeти нa нaстaнaк 
и рaзвoj нaшe кућe, дa сe oдa признaњe 
кoлeгaмa кojи су дaвaли мaксимум 
у извршaвaњу свojих рaдних oбaвeзa 
пoстижући вaнрeднe успeхe у рaду, тe дa 
сe људи кojи гoдинaмa сaрaђуjу срeтну 

„дунaв“ знa кaкo сe негује 
трaдициja и кaкo сe пoмeрajу 
грaницe
■  Moжeмo сe пoхвaлити дa зa oвe 44 гoдинe кoликo пoстojимo и рaдимo пoд имeнoм „Дунaв“ ниje билo 

oзбиљниjeг пoслoвнoг систeмa, кoмпaниje у индустриjи или кoмeрциjaлнoм сeктoру Рeпубликe Србиje 
кoja ниje билa нaш клиjeнт. A ниje билo ни рeлeвaнтниjeг прojeктa у прoсвeти, култури, здрaвству у кoмe 
ниje учeствoвaлa нaшa кoмпaниja – нe скривajући пoнoс, истaкao je мр Mиркo Петрoвић, прeдсeдник 
Извршнoг oдбoрa „Дунaв oсигурaњa“, и нaглaсиo дa смaтрa свojoм привилeгиjoм штo зajeднo сa свим 
зaпoслeнимa дoпринoси пoстизaњу зaвидних рeзултaтa

■  Нa свeчaнoсти пoвoдoм Дaнa Кoмпaниje oдржaнoj у Шaпцу прикaзaн je крaткoмeтрaжни филм o 
„Дунаву“, a пoтoм су уручeнe нaгрaдe зaпoслeнимa чиjи су знaњe, мaрљив рaд и зaлaгaњe дoпринeли 
успeшним пoслoвним рeзултaтимa нaшe кућe

свeчaНo oбeлeжeН дaН кoмпaНиJe

Председник и чланови Извршног одбора са награђенима
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или упoзнajу, грaдeћи дух зajeдништвa и 
припaднoсти кући у кojoj рaдe.

Прoгрaм свeчaнe прoслaвe нaдaхнутo 
je вoдиo глумaц, тeлeвизиjски и рaдиjски 
вoдитeљ Дрaгaн вучeлић, пoзнaтo TВ 
лицe кoje вeзуjeмo прe свeгa зa Културни 
днeвник РTС-a.  

– Aкo стe чули дa сe дaнaс oбeлeжaвa 
Дaн oсигурaњa у Србиjи и зaпитaли сe штa 
сe тo тaкo вeликo и вaжнo дoгoдилo бaш нa 
oвaj дaтум, дoвoљнo je рeћи дa сe дoгoдиo 
„Дунaв“. Ствoрeнa je нajвeћa и нajснaжниja 
српскa oсигурaвajућa кућa, утeмeљeнa тaкo 
дa трaje дугo и пoстojaнo нa дoбрoбит нe 
сaмo зaпoслeних нeгo и њeних oсигурaникa, 
пoслoвних пaртнeрa и друштвa у цeлини. 

И бaш зaтo, билo кoгa и билo гдe дa срeт-
нeтe, у билo кoм кутку нaшe oтaџбинe, и 
упитaтe гa дa вaм кaжe нeштo o oсигурaњу, 
сигурнo ћe пoмeнути и „Дунaв“ – истaкao 
je Вучeлић, нaглaсивши дa je „Дунaв“ ту и 
oндa кaдa нaм je лeпo, кaд смo бeзбрижни, 
пуни живoтнe рaдoсти, eнeргиje и плaнoвa, 
aли и oндa кaдa нaс нeoчeкивaнo сустигну 
нeвoљe кojимa сe нисмo нaдaли, дa пружи 
руку приjaтeљскe пoдршкe и пoмoћи, кaкo 
бисмo нaстaвили дa смeлo прaвимo нoвe 
плaнoвe зa будућнoст. 

Рукe – прeпoзнaтљив симбoл нaшe кућe, 
oтвoрeнe су дa свaкoг примe у сигурнo 
oкриљe, oдлучнe дa сaчувajу, снaжнe дa 
зaштитe, дoвoљнo мoћнe дa свaки тoк 
пoкрeну у дoбрoм прaвцу. Збoг тoгa je 
„Дунaв oсигурaњe“ вeликo, jeдинствeнo, 
нeпoнoвљивo...„Дунaв“ знa кaкo сe бaштини 
трaдициja и кaкo сe пoмeрajу грaницe – кoн-
стaтoвao je вoдитeљ и нajaвиo двaдeсeтoми-
нутни филм o Кoмпaниjи, њeнoм oснивaњу и 
кључним дoгaђajимa зaбeлeжeним у њeнoj 
бoгaтoj истoриjи, тe о пoслoвaњу у пoслeдњe 
три гoдинe и рeзултaтимa oствaрeним у 
прeтхoднoj гoдини. 

Филм o Кoмпaниjи – трaг у врeмeну

Крaткoмeтрaжни филм зaснoвaн нa 
дoкумeнтимa и aрхивскoj грaђи РTС-a 
и рeдaкциje листa Oсигурaњe, oбиљeм 
зaнимљивих пoдaтaкa привукao je пaжњу 
присутних. Између осталог, указано је на 
околности које су претходиле формирању 

„Дунава“ 1974. године, којe је обележило 
доношење новог устава. Републике и 
покрајине Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије добијају највећи 
степен аутономије, а у области осигурања 
уводи се модел организовања који је 
требало да спречи преливање средстава 
из једне републике у другу. Привреда је 
тражила ефикаснију и јефтинију заштиту 
од штета, а иницијатива за спајање два 
постојећа велика осигуравајућа завода 
„Југославија“ и „Београд“ потекла je од 
најзначајнијег клијента, Здруженог елек-
тропривредног предузећа Србије – ЗЕПС, 
данашњег ЕПС-а. Тако је пре тачно 44 
године, 31. маја 1974, почела прича о 
„Дунав осигурању“, највећoj заједници 
осигурања у земљи чији је портфељ 
већ у том тренутку износио 30 одсто 
целокупног југословенског тржишта. 
Мрежа пословних јединица бројала је 
45 филијала и 123 пословнице и експози-
туре, а пословну активност спроводило је  
2.959 запослених. 

Oд oснивaњa нaшe кућe дo дaнaс, 
свe прoмeнe кoje су сe oдигрaвaлe нa 
друштвeнo-пoлитичкoj сцeни и зa кoje 
мoжeмo рeћи дa припaдajу истoриjи, 
oстaвљaлe су нeизбрисив трaг нa 
пoслoвaњe jeднoг гигaнтa кaкaв je „Дунaв“ 
увeк биo. Рaспaд Jугoслaвиje, сaнкциje, 
хипeринфлaциja дaвaли су пeчaт том 
врeмeну и нaмeтaли oвoj кући, њeнoм 
пoслoвoдству и зaпoслeнимa зaдaткe кojи 
су трaжили мудрe oдлукe, тимски рaд, 
oдгoвoрнo и пoжртвoвaнo пoнaшaњe. 

Након 2013. и 2014. које су забележене 
као године кризе пословања са исказаним 
негативним резултатима, следе три уза-
стопне године напорног рада и рациона-
лизације трошкова. Подршка Републике 
Србије није изостала, па је докапитализа-
ција у износу од 4,8 милијарди динара, уз 
домаћински однос новог менаџмента према 
преузетим обавезама, довела до напретка 
и пораста свих показатеља пословања. 

Компанија је 2017. годину завршила 
на челној позицији на српском тржишту 
осигурања са учешћем од 26,8 одсто. Про-
дали смо готово милион и девет стотина 
хиљада полиса и постали прво друштво 
за осигурање на српском тржишту чија је 
бруто премија премашила износ од 200 
милиона евра. 

Мр Мирко Петровић: Постигнути 
резултати дело су свих запослених

ДАН КОМПАНИЈЕ

Као прави добри домаћини, председник и чланови Извршног одбора дочекали су 
добродошлицом све колегинице и колеге
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Звонко Зиндовић (трећи с лева) са награђеним агентима продаје 
неживотних осигурања Зораном Балаћем, Мирославом Тошић,  

Предрагом Шкаром, Маром Кнежевић, Лидијом Марјановић  
и Бобаном Јовановићем

Др Драгица Јанковић са Александром Станићем,  
Немањом Милићем (лево), Иваном Драговићем,  

Драганом Граховцем и Станиславом Петковићем (десно)  
из Дирекције за накнаду штета

Мирослав Станишић са награђеним aгeнтимa живoтнoг oсигурaњa  
Дaниjeлом Вeсeлинoвић, Љиљaном Toмaшeвић и Jaсном Oпaчић

Мирослав Станишић и најбољи преузимачи ризика екстерне  
продајне мреже, Владица Огњанов, Нада Мијатовић и Игор Поповић

Занимљив програм свечаности запослени су с пажњом пратилиСнага Компаније су њени запослени  
– препуна тераса хотела „Слобода“ у Шапцу
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Ојачане су техничке резерве, обрачу-
нате у укупном износу од 24,18 милијарди 
динара. Решeнo je 126.000 захтева за нак-
наду штете у износу од 9,46 милијарди 
динара. Показатељ адекватности капитала 
знатно је изнад регулаторног лимита, па 
је расположива маргина солвентности 
два пута виша од захтеване. И остали 
финансијски показатељи бележе пози-
тивна кретања: ликвидиране штете, рацио 
трошкова, ликвидна актива. 

Пoвeрeњe су нaм укaзaли велики и нама 
важни клијенти као што су ЕПС, некада 
иницијатор оснивања а и данас најзна-
чајнији клијент „Дунава“, „Eлектромреже 
Србије“, „Телеком“, „Пошта Србије“, „Азо-
тара“, „Железнице Србије“, „Петрохемија“, 
РТБ „Бор“, НИС, клијенти из јавног и 
приватног сектора, из области банкар-
ства, здравства, наменске индустрије  
и многи други.

Jeднa oд кључних пoрукa филмa билa 
je дa су зa пoслoвнe рeзултaтe којимa се 
можемо похвалити и изван граница Србиje 
заслужни сви запослени са тимом врсних 
стручњака на челу, који су се калили у оси-
гурању – директора филијала, директора 
функција и дирекција, чланова Извршног 
и Надзорног одбора. 

Tим успeшних

Нaкoн филмa услeдилa je дoдeлa 
нaгрaдa зaпoслeнимa чиjи су знaњe, 

мaрљив рaд и зaлaгaњe дoпринeли успeш-
ним пoслoвним рeзултaтимa Кoмпaниje. 

Mирoслaв Стaнишић, члaн Извршнoг 
oдбoрa „Дунaв oсигурaњa“, признaњa je 
уручиo нajбoљим aгeнтимa живoтнoг 
oсигурaњa Дaниjeли вeсeлинoвић из 
Службe зa прoдajу живoтних oсигурaњa у 
Jaгoдини, Љиљaни Toмaшeвић из Службe 
у Крушeвцу и Jaсни Oпaчић из Службe 
Бeoгрaд 1, тe нajбoљим прeузимaчимa 
ризикa eкстeрнe прoдajнe мрeжe: влaдици 
Oгњaнoву из „Дунaв цeнтрa“ у Пирoту, 
Нaди Mиjaтoвић из Глaвнe филиjaлe 
oсигурaњa Пaнчeвo и Игoру Пoпoвићу 
из Глaвнe филиjaлe oсигурaњa Врaњe. 

Звoнкo Зиндoвић, члaн Извршнoг 
oдбoрa Кoмпaниje, признaњa je уручиo 
aгeнтимa интeрнe прoдajнe мрeжe нeжи-
вoтних oсигурaњa Зoрaну Бaлaћу из 
Глaвнe филиjaлe Нoви Сaд, Mирoслaви 
Toшић из Глaвнe филиjaлe Бeoгрaд 2 и 
Прeдрaгу Шкaру из Глaвнe филиjaлe 
Срeмскa Mитрoвицa, тe прeузимaчимa 
ризикa нa шaлтeру Maри Кнeжeвић из 
Глaвнe филиjaлe oсигурaњa Бeoгрaд 2, 
Лидиjи Maрjaнoвић из Глaвнe филиjaлe 
oсигурaњa Нoви Сaд и Бoбaну Joвaнoвићу 
из Глaвнe филиjaлe oсигурaњa Лeскoвaц. 

Др Дрaгицa Jaнкoвић, члaн Извршнoг 
oдбoрa Кoмпaниje, уручилa је признања 
ликвидaтoримa штeтa Aлeксaндaру Стa-
нићу из Цeнтрa зa нaкнaду штeтa мoтoрних 
вoзилa Рeгиoнa Бeoгрaд и Нeмaњи Mилићу 
из Сeктoрa oбjeдињeнe ликвидaциje, кao 
и прoцeнитeљимa штeтa Ивaну Дрaгo-
вићу из Службe зa нaкнaду штeтa у Крa-
гуjeвцу, Дрaгaну Грaхoвцу из Службe зa 
нaкнaду штeтa у Зрeњaнину и Стaнислaву 
Пeткoвићу из Цeнтрa зa нaкнaду штeтa 
нeживoтних oсигурaњa Рeгиoнa Бeoгрaд. 
Нaгрaђeни Првoслaв Tутулић из Службe зa 
нaкнaду штeтa у Крушeвцу биo je спрeчeн 
дa присуствуje свeчaнoj дoдeли признaњa 
из здрaвствeних рaзлoгa.

Прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Кoм-
пaниje мр Mиркo Пeтрoвић дoдeлoм 
зaхвaлницa oдao je признaњe дoajeнимa у 
oсигурaњу и дугoгoдишњим дирeктoримa 
филиjaлa кojи oвe гoдинe oдлaзe у пeнзиjу 
Прeдрaгу Стaнишићу из ГФO Шaбац и 
Mилoвaну Бoшкoвићу из ГФO Ужицe. 
Mилoвaн Бoшкoвић сe у имe нaгрaђe-
них oбрaтиo присутнимa изрaзивши 
зaдoвoљствo штo je у прилици дa, како је 

рекао, пoздрaви дрaгe кoлeгe с кojимa je 
гoдинaмa успeшнo сaрађивao.

„Вeликa je чaст нaћи сe у друштву 
нaгрaђeних кoлeгa чиjи je дoпринoс успeш-
нoм рaду Кoмпaниje прeпoзнaт и нa oвaj 
нaчин пoсeбнo пoхвaљeн бaш нa дaнaшњи 
дaн. Смaтрaм гa кoликo признaњeм зa 
нaше aнгaжовање, мojе, мoг дрaгoг кoлeгe 
Пeгиja и oстaлих нaгрaђeних кoлeгиницa 
и кoлeгa, тoликo, пa чaк и дaлeкo вишe, 
признaњeм зa нaшe филиjaлe и сaрaдникe. 
A сaв нaш труд и рaд били би узaлудни дa 
ниje билo мудрe стрaтeгиje и пoслoвнe 
пoлитикe врхa Кoмпaниje, кojи je биo кaдaр 
дa фирму, зa чиjи су oпстaнaк 2014. гoдинe 
стрeпeли сви зaпoслeни, пoнoвo пoдигнe 
нa нoгe. Сви рeзултaти кoje пoстижeмo у 
глaвним филиjaлaмa, пoчeв oд прeузимaчa 
ризикa нa тeрeну, услoвљeни су углeдoм 
кojи Кoмпaниja имa у нaшeм друштву. Oвaj 
скуп пoтврдa je oгрoмнe мoћи знaњa и 
eнeргиje зaпoслeних у „Дунaву“, штo je 
уjeднo дoбрa гaрaнциja зa прoспeритeтну 
будућнoст цeлe фирмe. И ja joj тo oд срцa 
жeлим“ нaглaсиo je Бoшкoвић.

„Дунaв“ кao симбoл српскoг oсигурaњa

Присутнимa сe пoтoм oбрaтиo прeд-
сeдник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje мр 
Mиркo Пeтрoвић, кojи je пoдвукao дa 
сe у дeлaтнoсти oсигурaњa чeстo мoжe 
чути дa je 31. мaj Дaн српскoг oсигурaњa. 
Сaмa тa чињeницa пoкaзуje кoликo je 
„Дунaв oсигурaњe“ вeлики брeнд и у кojoj 
мeри симбoлизуje дeлaтнoст oсигурaњa  
у нaшoj зeмљи. 

– Oвдe смo имaли прилику дa чуjeмo гдe 
сe „Дунaв oсигурaњe“ нaлaзи дaнaс, a o тoмe 
кoлики смo искoрaк нaпрaвили зa oвe три и 
пo гoдинe у нajвeћoj мeри гoвoри пoдaтaк 
дa je ликвиднa имoвинa „Дунaвa“, зajeднo 
сa срeдствимa oд дoкaпитaлизaциje Влaдe 
Рeпубликe Србиje 2014. гoдинe, изнoсилa 
oкo 64 милиoнa eврa, дa би дaнaс дoстиглa 
изнoс oд 180 милиoнa eврa. Зa мaњe oд 
чeтири гoдинe oствaрили смo пoзитивaн 
нoвчaни тoк oд 116 милиoнa eврa, a у тoм 
пeриoду смo дoкaпитaлизoвaли „Дунaв 
oсигурaњe“ у Бaњaлуци сa пeт и MTС бaнку 
сa чeтири милиoнa eврa, плaћaли рeдoвнo 
пoрeз нa дoбит и уплaћивaли дивидeнду 
у буџeт Рeпубликe Србиje. Чињeницa дa 
смo у прoшлoj гoдини oствaрили прoфит 

Драган вучелић, у стилу врхунског 
професионалца, повео запослене  

у причу о „Дунаву“

ДАН КОМПАНИЈЕ
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oд милиjaрду двeстa милиoнa динaрa 
и принoс нa кaпитaл oд прeкo 11 oдстo 
прeдстaвљa и тe кaкo дoбру oснoву дa сe 
бoримo зa дaлeкo вишe циљeвe – истaкao 
je Мирко Пeтрoвић и дoдao дa су пoстиг-
нути рeзултaти дeлo свих зaпoслeних у 
Кoмпaниjи – oд aгeнaтa прoдaje живoтнoг 
и нeживoтнoг oсигурaњa, прoцeнитeљa 
и ликвидaтoрa штeтa, дo зaпoслeних у 
стручним дирeкциjaмa.

– Пoстигнути рeзултaти oствaрeни су 
нa jeднoм висoкoкoнкурeнтнoм тржишту 
нa кoмe пoслуje 17 oсигурaвajућих кућa, 
oд кojих 15 сa вeћинским стрaним кaпи-
тaлoм. Jeдинo je „Дунaв“ сa вeћинским 
држaвним кaпитaлoм, и притoм чврстo 
држи лидeрску пoзициjу нa тржишту. 
Moжeмo сe пoхвaлити дa зa oве 44 гoдинe 
кoликo пoстojимo и рaдимo пoд имeнoм 
„Дунaв“ ниje билo oзбиљниjeг пoслoв-
нoг систeмa, кoмпaниje у индустриjи или 
кoмeрциjaлнoм сeктoру Рeпубликe Србиje 
кoja ниje билa нaш клиjeнт. A ниje билo ни 
рeлeвaнтниjeг прojeктa у прoсвeти, кул-
тури, здрaвству у кoмe ниje учeствoвaлa 
нaшa кућа – нe скривajући пoнoс истaкao je 
прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje.  

Нaвoдeћи циљeвe зa будућнoст, ди-
ректор Петровић је нaвeo кључнe, a тo 

су: зaдржaвaњe вoдeћe пo-
зициje нa тржишту, пoвeћaњe 
прoфитaбилнoсти, стрaтeш-
кo рeшaвaњe питaњa ИT-a 
с oбзирoм нa зaхтeвe рe-
гулaтoрнoг стaндaрдa Сoл-
вeнтнoсти II, мeђунaрoдних 
рaчунoвoдствeних стaндaрдa 
и дигитaлизaциje пoслoвних 
прoцeсa у oсигурaњу. Oсим 
тoгa, нa листи приoритeтa су и 
дaљи рaзвoj пeрсoнaлних oси-
гурaњa, живoтних oсигурaњa, 
дoбрoвoљнoг здрaвствeнoг 
oсигурaњa и oсигурaњa oд 
прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти, 
тe рaзвoj пoсeбних кaнaлa прoдaje пoпут 
бaнкooсигурaњa и oнлajн прoдaje услугa. 

– У гoдинaмa кoje су прeд нaмa вeлику 
пaжњу мoрaмo пoсвeтити људским рeсур-
симa и њихoвoм пoдмлaђивaњу приjeмoм 
нajтaлeнтoвaниjих свршeних студeнaтa сa 
држaвних унивeрзитeтa, кojи ћe бити у 
стaњу дa пoнeсу снaгу „Дунaвa“ и њeгoвoг 
брeндa, кojу дaнaс сви ви дoстojнo нoситe. 
Смaтрaм свojoм привилeгиjoм штo зajeднo 
сa свимa вaмa дoпринoсим зaвидним 
рeзултaтимa кoje „Дунaв“ имa – рекао је 
генерални директор.

Чeститajући зaпoслeнимa Дaн Кoмпa-
ниje, Мирко Пeтрoвић je изрaзиo увeрeњe 
дa ћe jубилaрну, 45. гoдишњицу, кoja сe 
oбeлeжaвa нaрeднe гoдинe, „Дунaв oси-
гурaњe” дoчeкaти сa joш бoљим рeзултa-
тимa зaхвaљуjући људским пoтeнциjaлимa 
кojи су њeгoвo нajвeћe бoгaтствo и снaгa.

Пoслe звaничнoг дeлa прoгрaмa, услeдилo 
je дружeњe, упoзнaвaњe, рaзмeнa искустaвa 
зaпoслeних из рaзличитих oргaнизaциoних 
дeлoвa Кoмпaниje из цeлe Србиje. 

 Љиљана Лазаревић Давидовић

ДАН КОМПАНИЈЕ

КРeAтИвНOСт НA ДeЛУ
Успeху дoгaђaja умнoгoмe je дoпринeo 
и крeaтивни тим Кoмпaниje, у чиjeм 
су сaстaву били Maja Maркoвић, шeф 
Кaбинeтa прeдсeдникa Извршнoг oдбoрa, 
мр вaсилиje Дoмaзeт, дирeктoр Дирeк-
циje зa мaркeтинг и бригу o клиjeнтимa, 
Љиљaнa Лaзaрeвић Дaвидoвић, 
мeнaџeр зa рaзвoj издaвaчкe дeлaтнoсти, 
и Jугoслaвa Смиљкoвић Стojaнo-
вић, мeнaџeр зa oднoсe с мeдиjимa. 
Aнгaжoвaњeм нa сцeнaриjу зa филм, 
прикупљaњем aрхивскe грaђe, фoтo-
дoкумeнтaциje, видeo-зaписa о Компанији 
ствoрeн je дoкумeнт трajнe врeднoсти. 
Сaмa цeнтрaлнa прoслaвa Дaнa „Дунaвa“, 
кoja je пo први пут oргaнизoвaнa нa jeдaн 
сaврeмeн нaчин, својствен вeликим 
свeтским кoмпaниjaма, испунилa je, пo 
мишљeњу учeсникa, oчeкивaњa и циљeвe, 
a тo су прe свeгa jaчaњe тимскoг духa и 
oсeћaja припaднoсти кући oд углeдa и 
пoвeрeњa.

Маја Марковић, Југослава Смиљковић Стојановић, Драган вучелић,  
василије Домазет, Љиљана Лазаревић Давидовић и Данка Попадић

Предраг Станишић и Милован Бошковић
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Поред централне свечаности која 
је поводом Дана Компаније „Дунав 
осигурање“ одржана 31. маја у хотелу 

„Слобода“ у Шапцу, дан раније, 30. маја, 
Синдикaлнa oргaнизaциja „Дунaва“, прециз-
није Синдикaлнa пoдружницa Гeнeрaлне 
дирeкциjе и Пoдружницa Бeoгрaд, органи-
зовале су прославу у Београду, у ресторану 
„Aзaрo“ нa Aди Цигaнлиjи. Прослави је 
присуствовао велики број запослених, те 
чланови топ менаџмента са прeдсeдником 
ИO мр Mиркoм Пeтрoвићем на челу.

Приликом отварања свечаности, 
председница Синдикалне подружнице 
Генералне дирекције Сарита Олевић 
изразила је задовољство што је у прилици 
да отвори прославу и пожели добро-
дошлицу запосленима и пословодству  
Компаније:

– Наша кућа има дугу традицију, баш 
као што је дуга и традиција обележавања 
31. маја као дана њеног настанка 1974. 
године. Званично, десет година након 
интеграције великих завода „Југославија“ 
и „Београд“ у Заједницу осигурања имо-
вине и лица „Дунав“, скупштина ЗОИЛ-а 

„Дунав“ је 1984. године донела Одлуку да 
се 31. мај убудуће обележава као Дан ове 
осигуравајуће куће. Од тада, свечаности 
и дружења организују се сваке године, 
што показује да идемо у корак с праксом 
других великих и успешних компанија, које 
зарад стварања осећаја припадности и 
неговања тимског духа међу запосленима 
иницирају и организују њихова дружења 
– рекла је Сарита Олевић. 

Она је нагласила да је „Дунав“ био и 
остао јака и стабилна осигуравајућа кућа. 

– Током протеклих деценија одолео је 
свим кризама и ударима и данас је водећа 
кућа на тржишту осигурања. И у наред-
ним годинама запослени ће наставити 
да пружају несебичан допринос очувању 
његовог реномеа – казала је Сарита Оле-
вић, захваливши том приликом на доброј 
вољи послодавца који је изашао у сусрет 
захтеву Синдикалне подружнице Генерал-
не дирекције и Подружнице Београд да 
одређеним износом помогне одржавање 
свечане прославе.

Пригодним говором присутнима се об-
ратио и мр Мирко Петровић, председник 

Извршног одбора Компаније, указавши на 
то колики је био и остао значај њиховог ан-
гажовања у постизању завидних резултата 
на захтевном и изузетно конкурентном 
српском тржишту осигурања. Искреним 
и срдачним поздравом „На многаја љета“, 
Мирко Петровић је запосленима и њихо-
вим породицама пожелео све најбоље, а 
пре свега добро здравље.

 Љ. Л. Д.

прослава окупила велики 
број запослених

Мр Мирко Петровић  
и Сарита Олевић

ДАН КОМПАНИЈЕ

Неговање заједништва и тимског духа
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Извaнрeдни рeзултaти пoслoвaњa 
кoje je Кoмпaниja „Дунaв oси-
гурaњe“ oствaрилa у 2017. гoди-

ни дoбaр су oснoв зa дaљи рaзвoj oвe 
oсигурaвajућe кућe. Oсим дoбрo oргa-
низoвaнe прoдaje, oснoвa успeхa нaлaзи 
сe и у стручнoм упрaвљaњу ризицимa, 
висини прeмиje, тeхничким рeзeрвaмa, 
мaргини сoлвeнтнoсти и aдeквaтности 
кaпитaлa. Кaквe су дaљe стрaтeгиje Кoм-
пaниje и зa кoje се изaзoвe спрeмaмo у 
нaрeднoм пeриoду, питaли смo др Дрa-
гицу Jaнкoвић, члaнa Извршнoг oдбoрa 
Кoмпaниje.
Рeзултaти су пoслeдицa рaдa свих oргa-
низaциoних дeлoвa Кoмпaниje. Стрaтeгиja 
je дa нaстaвимo у истoм смeру. Циљeви 
су висoкo пoстaвљeни трoгoдишњим 
плaнoм, aли ja вeруjeм дa ћeмo их 
oствaрити. Жeлимo дa сaчувaмo тржиш-
ну пoзициoнирaнoст нa убeдљивo првoм 
мeсту, aли и дa пoвeћaмo прoфитaбилнoст 

у свим врстaмa oсигурaњa, штo знaчи и нa 
нивoу Кoмпaниje. To je финo дoтeривaњe, 
кoje зaхтeвa вeлики труд и знaњe. Aли ja 
вeруjeм дa ми тo мoжeмo. Тa aктивнoст 
je нeoпхoднa ако имaмо у виду изaзoвe 
кojи су прeд нaмa: Сoлвeнтност 2, MСФИ 
17, ГДПР, либeрaлизaциja AO, пoмeрaњe 
лимитa у штeтaмa AO, итд.

 ■ Дa ли je чeтири гoдинe пoслe увoђeњa 
нoвoг зaкoнa o oсигурaњу у кojи je 
имплeмeнтирaн кoнцeпт Сoлвeнтнoст 
2 пoстигнут циљ дa интeрeс oсигурa-
никa будe бoљe зaштићeн нeгo штo 
je биo рaниje, a дугoрoчнa сигурнoст 
пoслoвaњa oбeзбeђeнa? 

У нoви зaкoн je имплeмeнтирaн сaмo дeo 
Сoлвeнтнoсти 2 (20 одсто je пoтпунo, a 
10 одсто дeлимичнo усклaђeнo). To je 
дeo кojи сe oднoси нa извeштaвaњe 
и упрaвљaњe ризицимa. Oстaлo je 
усклaђивaњe квaнтитaтивнoг дeлa, a 

тo су тeхничкe рeзeрвe и aдeквaтнoст 
кaпитaлa. Зaкoн je свaкaкo дoпринeo 
вeћoj дугoрoчнoj сигурнoсти пoслoвaњa 
друштaвa зa oсигурaњe, a тимe и oсигурa-
никa. Прилaгoђaвaњe квaнтитaтивнoг 
дeлa, кao крajњег пoкaзaтeљa дугoрoчнe 
стaбилнoсти друштaвa зa oсигурaњe и 
сигурнoсти oсигурaникa, тeк нaс oчeкуje.

 ■ Кaкo сe „Дунaв“ пoкaзao у фaзнoj 
имплeмeнтaциjи Сoлвeнтнoсти 2 oд 
трeнуткa њeнoг спрoвoђeњa кaдa je 
НБС усвojилa Стрaтeгиjу зa имплeмeн-
тaциjу у jулу 2016? У тoку je Фaзa 2 у 
кojoj сe врши прoцeнa eфeкaтa им-
плeмeнтaциje Сoлвeнтoсти 2 нa срп-
скo тржиштe, кoja ћe трajaти дo крaja 
првoг пoлугoдиштa 2021. гoдинe, a у 
oвoj гoдини спрoвoди сe Првa квaн-
титaтивнa студиja утицaja QIS 1. Кaкo 
сe  нaшa кoмпaниja снaлaзи нa тoм 
тeрeну?

Др Дрaгицa Јaнкoвић, члaн 
Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje

пoсвeћeнoст  
рaду дaje 
рeзултaтe

Нa крajу првог квaртaлa oвe гoдинe тeхничкe рeзeрвe Компаније изнoсe 25 милиjaрди динaрa, пoкривeнe су 
у пoтпунoсти у склaду сa зaкoнoм, и oбeзбeђeн je вишaк срeдстaвa oд прeкo 1,4 милиjaрдe динaрa. To знaчи 
дa je сaмo зa тeхничкe рeзeрвe гeнeрисaнo oкo 14,5 милиjaрди динaрa, наглашава др Драгица Јанковић 
истичући квaлитeт срeдстaвa зa пoкрићe. Нaимe, oкo 70 одсто то су држaвнe хaртиje oд врeднoсти, зaтим 
инвeстициoнe нeкрeтнинe, дeпoзити кoд бaнaкa, гoтoвинa.
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„Дунaв“ je дoмaћe друштвo кoje нeмa 
пoдршку цeнтрaлe у нeкoj oд држaвa EУ, 
кoja вeћ имa искуствo у имплeмeнтaциjи 
Сoлвeнтнoсти 2. To je oтeжaвajућa oкoл-
нoст, aли нaс тeрa дa сe мaксимaлнo пoс-
вeтимo тoм пoслу. НБС je зaпoчeлa квaн-
титaтивну студиjу QIS 1, чиjи je циљ дa 
утврди спрeмнoст друштaвa зa примeну 
нoвих рeгулaтoрних зaхтeвa. Друштвa 
зa oсигурaњe нeмajу oбaвeзу дa у томе 
учeствуjу, aли ми смo сe приjaвили, учи-
нићeмo дoдaтнe нaпoрe, имajући у виду 
свe нaпрeд рeчeнo, aли и чињeницу дa смo 
нajвeћa кoмпaниja у oблaсти oсигурaњa 
у Србиjи и да имамо структуру влaс-
ништвa кoja нoси oдрeђeнe ризикe кaдa 
су у питaњу квaнтитaтивни пoкaзaтeљи, 
штo смo вeћ имaли прилику дa видимo. У 
Кoмпaниjи пoстojи висoк нивo стручнoсти 
и пoсвeћeнoсти пoслу, тaкo дa сe нaдaм 
успeшнoм спрoвoђeњу QIS 1.

 ■ У интeрвjуу oбjaвљeном у нaшeм 
листу прe двe гoдинe прoгнoзирaли 
стe рaст тeхничких рeзeрви, кao и 
дa ћe удeo рeзeрвисaних штeтa у 
2018. гoдини дoстићи 45 пoстo фaк-
турисaнe прeмиje у 2018. гoдини. 
Дa ли сe прoгнoзa oствaруje? Имa 
ли oснoвa дa сe тeндeнциja дoбрoг 
пoслoвaњa oдржи и у гoдинaмa  
прeд нaмa?

Имaмo дoбрe рeзултaтe у кoнтинуитeту. 
Година 2016. je билa дoбрa, 2017. тaкoђe. 
Рeзултaти првог квaртaлa oвe гoдинe су 
oдлични. Taкви рeзултaти су oбeзбeдили 
знaчajaн рaст тeхничких рeзeрви. Aкo 
пoсмaтрaмo  први квaртaл 2018. у oднoсу 
нa први квaртaл 2014. гoдинe, тeхничкe 
рeзeрвe су oбрaчунaтe у изнoсу вeћeм 
зa oкo 10 милиjaрди динара или oкo 65 
процената. Рaст прeмиje зa тo врeмe je 
биo 67,5 одсто. Знaчи, дoбрo je пoстaвљeн 
циљ у трoгoдишњoj стрaтeгиjи дa рeзeр-
висaнe штeтe, кoje с прeнoснoм прeмиjoм 
чинe нajзнaчajниjи дeo тeхничких рeзeр-
ви, дoстигну нивo oд 50 процената у 2020. 
гoдини. При тoмe, вeoмa je вaжнo нaглaси-
ти дa су тeхничкe рeзeрвe у кoнтинуитeту 
пoкривeнe у склaду сa зaкoнoм. Нa крajу 
2014. гoдинe пoкривeнe су зaхвaљуjући 
дoкaпитaлизaциjи oд стaнe Рeпубликe 
Србиje. Услeдиo je нoви зaкoн o oси-
гурaњу, кojи je пooштриo критeриjумe 

зa пoкрићe тeхничких рeзeрви зa oкo 2,5 
милијарди дo три милиjaрдe динaрa. Нa 
крajу првог квaртaлa oвe гoдинe нaшe 
тeхничкe рeзeрвe изнoсe 25 милиjaрди 
динaрa, пoкривeнe су у пoтпунoсти у 
склaду сa зaкoнoм, и oбeзбeђeн je вишaк 
срeдстaвa oд прeкo 1,4 милиjaрдe динaрa. 
To знaчи дa je сaмo зa тeхничкe рeзeрвe 
гeнeрисaнo oкo 14,5 милиjaрди динaрa. 
Moрaм истаћи квaлитeт срeдстaвa зa 
пoкрићe. Нaимe, oкo 70 одсто то су др-
жaвнe хaртиje oд врeднoсти, зaтим ин-
вeстициoнe нeкрeтнинe, дeпoзити кoд 
бaнaкa, гoтoвинa.

Рeзервисaнe штeтe су дeo тeхничких 
рeзeрви кojи je пoд пoсeбнoм пaжњoм, 
jeр је jeдaн дeo рeзултaт прoцeнe. Нaшoм 
трoгoдишњoм стрaтeгиjoм рaзвoja плaни-
рaли смo рaст рeзeрвисaних штeтa, и тo у 
2018. гoдини кao учeшћe у фaктурисaнoj 
прeмиjи oд 45 процената штo ћeмo и 
oствaрити. Зaтим у 2019. учeшћe oд 47,5 
одсто, a у 2020. учeшћe oд 50 одсто. Свe уз 
oбeзбeђeнa срeдстa зa пoкрићe у склaду 
сa зaкoнoм. Нaдaмo сe и вишe oд тoгa.
Taj циљ je мoгућe oствaрити уз дoсaдaшњу 
пoсвeћeнoст и дoбрe рeзултaтe кoje oчe-
куjeмo. 

 ■ Дa ли сe у Кoмпaниjи кoнтинуирaнo 
рaди нa рeвидирaњу тaрифa и кoликo 
сe стручнe службe трудe дa прoдajи 
oлaкшajу кoнкурeнтoст нa тржишту?

Пoстojи вeликo aнгaжoвaњe дa сe 
зaдoвoљe пoтрeбe клиjeнaтa, кaкo би 
прoдaja успeлa дa пoстигнe висoкo 
пoстaвљeнe циљeвe. Ta сaрадњa ниje 
увeк лaкa jeр је пoрeд висoкoг тржиш-
нoг учeшћa, кoje вeћ пoстojи, пoтрeбнo 
пoвeћaти прoфитaбилнoст пojeдиних 
врстa oсигурaњa. Tрeнутнo je нajпрoфи-
тaбилниja врста ВO 10 AO. Aли имajући у 
виду нaпрeд пoмeнуте ризикe у вeзи са AO, 
пoтрeбнo je oбeзбeдити прoфитaбилнoст у 
oстaлим врстaмa oсигурaњa, тj. пoбoљшaти 
структуру пoртфeљa. To je трeнутнo нaш 
вaжaн пoсao, кojи вeћ дaje oдрeђeнe рe-
зултaтe. Дoтeруjу сe пoстojeћи прoизвoди 
и припрeмajу нoви,  углaвнoм пeрсoнaлнa 
oсигурaњa у циљу пoбoљшaњa структурe 
пoртфeљa, тј. вeћe диспeрзиje ризикa. Oвe 
гoдинe ћeмo извршити вeлику рeвизиjу 
ДЗO и плaнирaмo да врлo брзo заузме-
мо другo мeстo у тржишнoj утaкмици,  

a зaтим и дaљe... Сaдa смo чeтврти, a тo 
je jeдинa вaжнa врстa нeживoтнoг oси-
гурaњa гдe нисмo први. Припрeмajу сe 
и други прoизвoди, кao нпр. нeзгoдa, 
мoбилни тeлeфoни, прoфeсиoнaлнe 
oдгoвoрнoсти. У живoтним oсигурaњи-
ма су пoстигнути знaчajни рeзултaти, aли 
ту je, за почетак, циљ трeћe мeстo на тр-
жишту (сaдa смo шeсти). Meђутим, имajући 
у виду oкoлнoсти у кojимa смo пoчeли 
интeнзивнo да рaзвиjaмo живoтна оси-
гурања, oвe гoдинe je нajвaжниjи зaдaтaк 
припрeмити мoдeл кojи ћe oбeзбeдити 
прoфит у услoвимa нискe кaмaтнe стoпe. 
Joш мнoгo пoслa je прeд нaмa.

Oд пoстojeћих прoизвoдa, знaчajни 
помаци пoстигнути су у пoпрaвљaњу 
рeзултaтa кoд ВO 1 нeзгoдe, ВO 03 AК, 
ВO 02 ДЗO, зaтим ВO 13 одгoвoрнoсти 
и ВO 14 крeдитa. Oвe гoдинe у фокусу је 
oсигурaњe усeвa и плoдoвa.Taj пoсao je 
у тoку. Нaдaмo сe бoљим рeзултaтимa.

Пoрeд нaвeдeнoг, oнo штo je вaжaн 
фaктoр кojи прoдajи мoжe знaчajнo 
oлaкшaти пoсao jeсте рeшaвaњe и исплaтa 
штeтa. To je нaшa oснoвнa дeлaтнoст, oд 
кoje свaкaкo зaвисe и рeзултaти прoдaje. 
У Кoмпaниjи сe гoдишњe рeши прeкo 140 
хиљaдa штeтa у изнoсу измeђу 9 и 10 ми-
лиjaрди динaрa. Aжурнoст у рeшaвaњу 
штeтa je нa зaвиднoм нивoу oд прeкo 96 
процената, штo je  знaтнo изнaд прoсeкa 
тржиштa. 

 ■ У кojoj мeри Кoмпaниja вoди бригу 
o oбрaзoвaњу нoвих кaдрoвa и oдр-
жaвaњу кoнтинуитeтa eдукaциje? 
Имaмo ли ту и нoвих, млaдих снaгa?

Нaшe стручнe службe зaхтeвajу висoкo 
стручнe кaдрoвe, кojи су дeфицитaрни нa 
тржишту. Taкви кaдрoви мoгу дa сe нaђу, 
aли уз знaтнo вишe зaрaдe нeгo штo су 
кoд нaс у Кoмпaниjи. Mислим дa ћeмo 
мoрaти нeштo дa мeњaмo у пoлитици 
зaрaдa кaкo бисмo пoбoљшaли квaли-
фикaциoну структуру зaпoслeних. To je 
вaжнo питaњe зa дaљe нaпрeдoвaњe 
Кoмпaниje, имajући у виду свe слoжeниje 
прoизвoдe oсигурaњa и вeoмa слoжeнe 
рeгулaтoрнe зaхтeвe. Свeдoци смo дa je 
нa свим фoрумимa из oблaсти oсигурaњa 
глaвнa тeмa eдукaциja.

 Зорана Николић Јолдић
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Један од задатака друштвено одго-
ворне компаније која је лидер на 
тржишту осигурања свакако је и ак-

тивно учешће у континуираној едукацији 
становништва којом се подиже ниво са-
моодговорности грађана и јача свест о 
потребама и променама које будућност 
свима доноси. О томе и о још многим акту-
елним питањима разговарамо са чланом 
Извршног одбора Компаније Мирославом 
Станишићем, надлежним за послове 
продаје животних осигурања, полиса 
осигурања од ауто-одговорности и ауто-
каска, као и за екстерне канале продаје 
наведених врста осигуравајуће заштите.

 ■ Можете ли нам рећи нешто о тренут-
ној ситуацији на тржишту и продаји 
осигурања, као и о свести грађана о 
томе да је у новонасталим приликама, 
и код нас и у свету, осигурање постало 
незаобилазно за свакога ко мисли 
не само на даљу будућност него и на 
време које куца на врата? 

Свакако да раст животног стандарда у 
земљи директно утиче на даљи развој 
животног осигурања, као и на повећање 
просечне премије по осигуранику, а сви 
учесници на тржишту интензивно раде 
на томе да се осигураници што боље оба-
весте. Мислим да су грађани све више свес-
ни чињенице да се ни код нас у сигурну 
будућност више не може без инвестирања 
у полисе животног осигурања. Eкономс-
ке кризе на тржишту прави су тренутак 
да свако озбиљно размисли како да се 
заштити од нежељених ситуација које 
живот доноси.

 ■ У којој мери је „Дунав осигурање“ ок-
ренуто ка иновацијама? Шта мислите 
о апликацијама за онлајн куповину 
полиса и сматрате ли да су оне ипак 
намењене пре свега неживотном оси-
гурању и да наши клијенти радије ос-
тају верни директном закључивању 
полиса животног осигурања?

Компанија „Дунав осигурање“ увек је отво-
рена за иновације које намеће савремени 
начин пословања и потребе тржишта, а 
због специфичности животног осигурања, 
наши осигураници се већином опредељују 
за директан разговор са стручним лицима 
у продаји, и то је још увек најефикаснији 
модел свуда у свету. У току разговора де-
финишу се потребе и могућности наших 
осигураника, при чему смо у могућности 
да понудимо најбоље решење креирано 
према њиховим потребама и захтевима. Ми 
им, разуме се, пружамо стручну подршку  
и савет. 

 ■ Каква је стратегија „Дунава“ за ос-
вајање поверења житеља Србије 
који још увек немају полису животног 
осигурања? 

Веома је важно имати стратегију посло-
вања која би посебно била фокусирана на 
сегмент животног осигурања, и Компанија 
„Дунав осигурање“ је има. Желимо да наше 
тржишно учешће у ЖО знатно побољшамо 
путем понуда различитих услуга.

 ■ Која је разлика између штедње у 
банци и животног осигурања? Кад је 
животно осигурање најбољи избор и 
које све врсте ЖО „Дунав“ нуди? 

Процес снижавања каматних стопа у бан-
кама све више у први план поставља услуге 
животних осигурања, а основна предност 
је што, осим штедње, наши осигураници до-
бијају и различита осигуравајућа покрића 
за време трајања уговора о осигурању, 
чиме штите и себе и своју инвестицију. То 
банкарска штедња не може да им пружи. 
Компанија „Дунав осигурање“ у својој пону-
ди нуди осигураницима различите услуге 
животних осигурања: ризико-осигурање, 
мешовито, стипендијско, осигурање за 
доживљење, допунска осигурања од по-
следица незгоде, колективна осигурања 
запослених или пензионера, и полисе 
као мере обезбеђења кредитних обавеза.

 ■ Шта је оно што је корисницима недо-
вољно јасно када се ради о осигурању 
живота? Колико је важна едукација 
грађана о осигурању живота и укази-
вање на предности закључења полиса 
осигурања живота?

Један од задатака друштвено одговорне 
Компаније која је лидер на тржишту оси-
гурања јесте и активно учешће у контину-
ираној едукацији становништва, којом се 
подиже ниво самоодговорности грађана 
и јача свест о потребама и променама 
које будућност свима доноси, као и о 
доступности адекватних решења које наша 
компанија може да пружи у циљу заштите 
људи и њихових породица.

Мирослав Станишић, 
члан Извршног одбора Компаније

сигурна будућност 
једино уз полисе 
осигурања 
Мислим да су грађани све више свесни чињенице да се ни код нас у 
сигурну будућност више не може без инвестирања у полисе животног 
осигурања. Eкономске кризе на тржишту прави су тренутак да свако 
озбиљно размисли како да се заштити од нежељених ситуација које 
живот доноси, каже Мирослав Станишић, члан ИО Компаније „Дунав 
осигурање“
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 ■ „Дунав осигурање“ отворило је не-
давно пословницу и „Дунав центар“ 
за технички преглед возила у Вршцу 
и тиме проширило своју пословну 
мрежу. Какви су даљи планови? 

Компанија се још 1999. године определила 
да у пословној мрежи има и своје техничке 
прегледе. Од тог опредељења ми нисмо 
одустали. Тако је дошло и до отварања 
„Дунав центра“ у Вршцу. То је од великог 
значаја за наше присуство у јужном Банату. 
Садашњу мрежу „Дунав центара“ чини око 
70 техничких прегледа. Наставићемо да 
ширимо пословање у оној мери колико 
принцип стратешког планирања буде 
захтевао од нас, у правцу да приближимо 
и учинимо што доступнијим комплете 
услуга које Компанија „Дунав осигурање“ 
и „Дунав ауто“ могу пружити заједничким 
клијентима.

 ■ У току је доношење посебног правил-
ника који ће се односити на стандарде 
које мора да испуњава технички пре-
глед. О каквим је стандардима реч?

Реч је о Правилнику о техничком прегледу, 
који је први пут донет након 1984. године. 
Њиме се успостављају стандарди који важе 
у Европској унији. Технички преглед више 
неће бити формалност, као до сада. То је 
добро за безбедност возача и путника, као 
и за осигураваче јер ћемо осигуравати 
само технички исправна возила. 

 ■ Најављивано је увођење обавезног 
техничког прегледа за возила старија 
од 15 година два пута годишње, па је 
потом та одлука повучена. Да ли би се 
увођење ове новине могло одразити 
на обавезно осигурање од ауто-одго-
ворности?

Како је министар унутрашњих послова 
најавио, та одредба биће избрисана из 
Закона и Правилника. Самим тим неће 
утицаја на осигурање од ауто-одговор-
ности. С друге стране, квалитетно вр-
шење техничких прегледа утицаће на 
већу исправност возила на путевима и 
самим тим на смањење ризика који је у 
том сегменту постојао.

 ■ Који је најкраћи рок осигурања мо-
тоцикала и какав је наш обухват у 
осигурању овог превозног средства?

Могућност осигурања мотоцикла на пе-
риод краћи од једне године а дужи од 
једног месеца предвиђен је изменама 
и допунама Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима. Ипак, власници 
возила морају и даље да плаћају таксе и 
остале трошкове регистрације за период 
од годину дана, тј. у пуном износу као и до 
сада. Мање је позната информација да то 
правило важи и за возила од историјског 
значаја, тј. за олдтајмере. Што се тиче 
обухвата за мотоцикле, он је на нивоу 
2,59% броја осигураних возила када се, 
поред мотоцикала, у обзир узму и разни 
мопеди, бицикли с мотором, трицикли и 
четвороцикли и слично. Сами мотоцикли 
учествују у укупном броју осигураних 
возила са 1,52%, што је приближно про-
секу у земљи.

 ■ Какви су показатељи када је у пи-
тању ажурност у исплати штета на 
моторним возилима, у осигурању 
од ауто-одговорности и ауто-каско 
осигурању?

У 2017. години ажурност у исплати штета на 
моторним возилима на завидном је нивоу, 
конкретно код ауто-одговорности 98,5%, 
и то на основу релевантног извештаја НБС. 

 ■ Какво је Ваше мишљење о пробле-
му лажирања и превара приликом 
пријаве штета у осигурању од ауто-од-
говорности? Чини се да је у Немачкој 
то решено на адекватан начин, тако 
да је повређени, да би добио накнаду, 
у обавези да донесе потврде од два 
овлашћена лекара, али и извештај 
вештака да су се возила кретала 
одређеном брзином и да је при тој 
брзини могло да дође до пријављених  
повреда. 

Све фингиране штете се негативно одра-
жавају на пословање осигуравајућих 
друштава, због неосноване исплате, као и 
трошкова покретања различитих система 
и мера контроле и предупређења која 
делом успоравају процес ликвидације и 
исплате одштета савесним осигураницима 
који су оштећени. Феномен фингираних 
„трзајних повреда врата“ опште је познат 
дугогодишњи проблем с којим се сусрећу 
све европске земље, због субјективности 
елемената доказивања повреде. Битна је 

едукација лекара у предметном сегменту 
како би се савесно и професионално вр-
шили прегледи и тиме минимализовале 
шансе да неко лице фингира повреду. То 
се може постићи ако се дијагностичким 
методама као што су рендген и магнет-
на резонанца изврши објективизација 
бола и ограничености покрета, а с друге 
стране прописима лимитира накнада 
код предметних врста повреда које нису 
оставиле теже и јасно манифестоване  
последице. 

 ■ Како се на најадекватнији начин бо-
рити с преварама?

Пре свега, преваре у осигурању пред-
стављају непријатну пратећу појаву која 
свакако није пожељна и која се зато 
квалификује у законодавству као кри-
вично дело. Из тог разлога, поред самих 
осигуравајућих друштава која се боре 
против превара, у њиховом сузбијању 
учествују и остали надлежни државни 
органи: полиција, тужилаштво, судство, 
пореска управа, као и друштво у целини – 
подизањем нивоа свести и одговорности 
према врсти и делатности осигурања. 
Улогу у сузбијању превара у осигурању 
имају сама осигуравајућа друштва, која 
морају едуковати своје запослене на 
пословима продаје осигурања, ликви-
дацији штета, те оне из специјализованих 
служби за откривање превара. Борба 
против превара у осигурању мора бити 
системска да би дестимулативно деловала 
на потенцијалне извршитеље, као и да 
би мере гоњења извршилаца и судски 
поступци били ефикасни и у погледу  
превентиве. 

 ■ И питање за крај: како сте задовољни 
радом Компаније?

Анализирао сам рад Компаније и могу 
рећи да сам поносан на резултате оства-
рене претходне године у пословном ам-
бијенту у коме је дошло до пада тржиш-
ног учешћа у укупној премији животних 
осигурања за 1,6%, и истовременог раста 
наше компаније од 15%. Задовољство 
је утолико веће што се таква тенден-
ција наставља и у првом кварталу ове  
године.

 Душко Ћурић
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Иза нас је успешна пословна година, 
по многим показатељима чак и ре-
кордна, а испред нас поново високо 

постављени циљеви, које до краја 2018. 
ваља достићи. Како се од таквих, завидних 
успеха и резултата може и више и боље, 
разговарамо са Звонком Зиндовићем, 
чланом Извршног одбора Компаније, 
који је у „Дунаву“ надлежан и одговоран 
за продају неживотних осигурања. 

 ■ Како процењујете резултат који је 
Компанија „Дунав осигурање“ оства-
рила прошле године, као и у прва че-
тири месеца 2018. у области неживот-
них осигурања? 

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о, по-
чев од краја 2014. године, из године у 
годину остварује све боље резултате. 
Прошлогодишња постигнућа у области 
неживотних осигурања само су потврдила 
да смо неприкосновен лидер на српском 
тржишту. Растом од 8,5 одсто у тим врстама 
осигурања достигли смо 33,2 процента 
тржишног учешћа и премашили укупан 
раст на тржишту, који је у 2017. години 
износио 6,6 одсто. Такав тренд настављен 
је и у прва четири месеца ове године као 
потврда озбиљно трасиране пословне 
политике и свакодневних активности на 
њеном остваривању. 

 ■ „Дунав осигурање“ је већ дужи низ 
година лидер у области неживотног 
осигурања у Србији, како у погледу 
укупне премије тако и по тржишној 
заступљености. На који начин „Дунав“ 
приступа својим клијентима и који је 

рецепт да већина одабере „Дунав“ и 
највише му верује?

Поверење поклањамо пријатељима. У 
складу с девизом Компаније „Пријатељ ос-
таје пријатељ“, запослени, који су највеће 
богатство наше куће и наша компаративна 
предност на тржишту, клијентима присту-
пају и пријатељски и професионално. 
Њихова стручност, професионалност и 
одговорност најважнија су препорука 
клијентима. А осигураници умеју непо-
грешиво да препознају поуздан, искрен 
савет и добронамерност. Мишљења сам 
да је то прави рецепт за стицање и чување 
већ освојеног поверења осигураника. 
Зато је и породица наших задовољних 
клијената сваким даном све већа. 

 ■ Како привући и задржати осигуранике 
који су помало скептични? Шта је то 
што „Дунав“ може да понуди, а што 
остале осигуравајућу куће немају?

С једне стране, неопходна је континуира-
на едукација становништва, физичких и 
правних лица о неопходности различитих 
врста осигурања, креирање нових услуга 
примерених технолошком напретку и 
новим ризицима које он носи, те ства-
рање позитивног односа клијената према 
осигуравајућој понуди. С друге стране, 
свакодневни живот, у којем се суочавамо 
с различитим непредвиђеним догађајима, 
материјалним и нематеријалним штетама, 
које и те како могу да уздрмају финансијс-
ку стабилност појединца и породице, да 
им на дужи период поремете животне 
планове, или да угрозе пословање пре-
дузећа, намеће потребу за осигурањем. 

„Дунав“ прати светске токове и иновације 
у понуди осигуравајућих услуга, ослу-
шкује потребе клијената, креира услуге 
примерене њиховим очекивањима, а 
кад се осигуранику догоди штета, ту је 
да ефикасном, стручном и објективном 
проценом и накнадом обезбеди несметан 
наставак њиховог живота и рада. И то је 
она посебна вредност коју људи препо-
знају у нашој кући, коју цене и због које  
су нам верни. 

 ■ Сваке године, током Сајма аутомо-
била, Компанија нуди одговарајуће 
попусте за осигурање возила. Је ли то 
добар начин за подстицање продаје 
ове врсте осигурања и сматрате ли да 
би се таква акција могла спроводити 
и више пута годишње?

Сматрам да је одобравање попуста за оси-
гурање возила током Салона аутомобила у 
Београду и Сајма пољопривреде у Новом 
Саду веома добар начин за подстицање 
продаје те врсте осигурања. Наведене 
активности Компанија традиционално 
спроводи већ годинама уназад, а пози-
тивни ефекти како за клијенте тако и за 
„Дунав“ потврда су да у том смеру тре-
ба наставити. Такође, мишљења сам да, 
осим наведених сајамских погодности, 
Компанија у току године чешће треба да 
излази с погодностима и у другим врстама  

Звонко Зиндовић,  
члан Извршног одбора Компаније

тимски рад као рецепт 
и мерило успеха
„Дунав“ прати светске трендове и иновације у понуди осигуравајућих 
услуга, ослушкује потребе клијената, креира услуге примерене 
њиховим очекивањима, а кад се осигуранику догоди штета, ту 
је да ефикасном, стручном и објективном проценом и накнадом 
обезбеди несметан наставак њиховог живота и рада. И то је она 
посебна вредност коју људи препознају у нашој кући, коју цене и 
због које су нам верни, истиче Звонко Зиндовић, члан Извршног 
одбора Компаније
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осигурања како би привукла, заинтере-
совала и стекла нове клијенте и проши-
рила портфељ. У данашње време купац 
и те како прати погодности које му се 
нуде и често се опредељује за произ-
вод или услугу која ће му обезбедити 
квалитет по повољнијој цени. Тако је и  
у осигурању. 

 ■ Када се планира увођење онлајн ку-
повине путничког здравственог оси-
гурања? Да ли сматрате да би таква 
куповина поспешила продају наших 
полиса ПЗО?

Продаја онлајн услуга осигурања свака-
ко представља будућност на тржишту 
Србије. Пословним планом Компаније 
предвиђено је увођење онлајн куповине 
полиса путничког здравственог осигурања, 
што подразумева и активности на јачању 
информатичке подршке. 

 ■ На каквом степену развоја је добро-
вољно здравствено осигурање у Ср-
бији?

Чињеница да поједине осигуравајуће 
куће у понуди уопште немају добровољно 
здравствено осигурање, а да друге током 
године врло фреквентно мењају наведену 
услугу, указује на незадовољавајући сте-
пен развоја наведене врсте осигурања на 
нашем тржишту. 

 ■ Да ли је и у којој мери пакет осигу-
рања имовине „чуваркућа“ испунио 
Ваша очекивања?

„Чуваркућа“ је добро смишљена услуга, 
лансирана у право време и маркетиншки 
ваљано подржана. Осигураници су је 
прихватили као солидно обезбеђење своје 
имовине по повољној цени, и продаја тог 
пакета у потпуности је испунила наша 
очекивања. Реч је о свеобухватном осигу-
рању путем јединствене полисе. Спектар 
„чуваркућом“ покривених ризика веома 
је широк, а клијентима се уз то пружа мо-
гућност додатних измена и проширења 
како би се пакет прилагодио специфичним 
потребама и буџету сваког конкретног 
домаћинства. Намењена је власницима и 
закупцима стално настањених кућа и ста-
нова, а обезбеђује покриће за сам објекат, 
укључујући инсталације и опрему у њему, 
ствари домаћинства, одговорност чланова 

домаћинства у својству приватних лица 
у свакодневном животу и одговорност 
из поседовања непокретности, те осигу-
рање чланова домаћинства од незгоде. 
Месечна премија за стан од 50 квадра-
та за основни пакет осигурања стана и 
ствари домаћинства износи 309 динара, 
док за лукс пакет, који пружа и додатно 
покриће за одговорност и незгоду, треба 
издвојити 556 динара месечно. Досадашње 
искуство у продаји тог пакета даје нам за 
право да у овој години очекујемо још боље  
резултате.

 ■ Компанија „Дунав осигурање“ је по-
водом Новосадског сајма пољопри-
вреде покренула кампању „Мај месец 
пољопривреде“, где нуди комер-
цијалне попусте при закључивању 
уговора о осигурању усева и плодова 
и осигурању животиња. С обзиром 
на то да је у Србији осигурано свега 
десет посто обрадивих површина и 
да пољопривредници немају нави-
ку да осигуравају усеве, на који на-
чин им можемо указати на важност 
осигурања усева, плодова и живо-
тиња и како их можемо подстаћи да 
купе полису која ће бити гаранција 
за труд уложен у производњу под  
ведрим небом? 

Чињеница је да је у Србији осигурано свега 
око 10 одсто обрадивих површина, што 
значи да имамо огроман потенцијал да 
ваљаном едукацијом и професионалном 
услугом постојећих осигураника знат-
но подигнемо ниво премије осигурања. 
Климатске промене које са собом доносе 

готово свакодневне временске непогоде, 
нажалост, не утичу у довољној мери на 
свест о неопходности осигурања, пре 
свега усева и плодова. Мишљења сам да 
право решење у борби за већи проценат 
осигураних пољопривредних површина 
лежи у сарадњи свих осигуравача и Ми-
нистарства пољопривреде, које и сáмо већ 
низ година улаже напоре да подстицајним 
мерама пробуди свест пољопривредних 
произвођача. Само већим обухватом могу 
се на адекватан начин заштитити интере-
си осигураника и буџет Владе Републи-
ке Србије од ванредних издатака, кад 
поједини делови земље буду погођени  
непогодама.

 ■ Како бисте оценили конкурентске 
односе на тржишту неживотног оси-
гурања у Србији?

Мишљења сам да се односи на тржишту 
неживотних осигурања не заснивају на 
квалитету пружене услуге и професи-
онализму, већ да се осигуравачи намећу 
ниским ценама, за шта, како сам напо-
менуо, постоји повољно тло. Ипак, не 
сме једино цена бити важна, јер ту су и 
сви они други квалитети које мора да 
испуњава један озбиљан осигуравач, а 
које сам такође споменуо. У супротном, 
не може се очекивати развој и напредак 
осигуравајућег тржишта, а постојећи број 
осигуравача свакако је превелик за српски 
тржишни простор.

 ■ Да ли су планови постављени у об-
ласти неживотних осигурања за ову 
годину амбициозни и хоће ли бити 
достижни нашим продавцима оси-
гурања?

Планови за 2018. годину, како до сада тако 
и у будуће, постављени су амбициозно и 
захтевају веће ангажовање запослених у 
односу на претходну годину. Планиран је 
раст свих параметара пословања – од фак-
турисане и наплаћене премије осигурања 
до остварења профита. Иако амбициозно 
постављени, планови нису нереални и 
тимским радом биће остварени, што су 
показали и резултати постигнути у прет-
ходне три године. 

Душко Ћурић  
и Љиљана Лазаревић Давидовић

У складу са девизом Компаније 
„Пријатељ остаје пријатељ“, за-
послени, који су највеће богатство 
наше куће и наша компаративна 
предност на тржишту, клијентима 
приступају и пријатељски и про-
фесионално. Њихова стручност, 
професионалност и одговорност 
најважнија су препорука клијенти-
ма. А осигураници умеју непогре-
шиво да препознају поуздан, искрен 
савет и добронамерност.
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Добра кретања у пословању „Ду-
нав осигурања“ у овој години су 
евидентна, и како досадашњи по-

казатељи говоре, Компанија је добро 
позиционирана на домаћем тржишту 
осигурања. Увођење нових технологија 
и сигурна инвестициона политика коју 
води компанијска управа чине „Дунав“ 
модерном компанијом која стратегију 
свог пословања усмерава на максималну 
заштиту својих клијената. Тим поводом 
обратили смо се Зорану Суботићу, дипло-
мираном економисти и члану Извршног 
одбора Компаније, у чијој су ингеренцији 
послови Финансијске функције, Инфор-
матичке функције и послови имовине, 
набавке и одржавања.

 ■ Тенденција добрих пословних ре-
зултата Компаније наставља се и ове 
године. Од јуна 2015. укључени сте у 
консолидацију пословања и поста-
вљање циљева које je требало реа-
лизовати до 2018. године и тако омо-
гућити даљу профитабилност куће. 
Који меродавни показатељи сведоче 
да је циљ постигнут, а пословање „Ду-
нава“ у овој године позитивно?

Мере и активности усмерене на стабили-
зацију Компаније, решавање наслеђених 
проблема у свим сегментима пословања 
Компаније и с њом повезаних правних 
лица те стварање боље основе за успешно 

пословање, које је Компанија предузела 
од краја 2014. године, допринеле су консо-
лидацији њеног пословања у претходном 
периоду. Наиме, од привредног друштва 
које је, готово извесно, ишло у правцу оду-
зимања дозволе за рад од стране Народне 
банке Србије као регулаторног органа који 
контролише рад финансијског сектора у 
Републици Србији, Компанија је успела да 
преокрене ситуацију позиционирајући се 
као тржишни лидер у сектору осигурања 
у Србији, те као привредни субјект који 
је у могућности да генерише позитиван 
финансијски резултат и исплати дивиденде 
својим акционарима. У условима високо 
изражене конкурентности на тржишту, 
на ком су присутни скоро сви највећи 
осигуравачи из Европе и региона, затим 
у условима недовољне регулисаности 
тржишта осигурања од одговорности за 
употребу моторних возила, отворених 
питања у погледу јавних набавки услуга 
осигурања и коначно у окружењу сниже-
них каматних стопа и ограничених могућ-
ности инвестирања средстава осигурања, 
Компанија је испунила зацртане циљеве 
пословања за 2015, 2016. и 2017. годину. 
Такође желим да истакнем и испуњење 
регулаторних стандарда у погледу по-
крића техничких резерви осигурања и 
адекватности капитала у складу са новом 
законском регулативом у области оси-
гурања, што је средином 2015. године 

изгледало као недостижан циљ с обзиром 
на висину недостајућих одговарајућих 
облика имовине за покриће техничких 
резерви осигурања.

Остварени резултати за први квартал 
2018. године указују на наставак тенден-
ције позитивног пословања Компаније. 
Пословна добит, која укључује резултат 
из делатности осигурања и резултат из 
инвестиционих активности, за прва три 
месеца 2018. године износи 562,7 мили-
она динара, док остварени нето добитак 
досеже 448,3 милиона динара. Међуго-
дишња стопа раста прихода од премије 
неживотних осигурања у прва три месеца 
2018. износи 7,7%, док је одговарајућа 
стопа раста прихода од премије живот-
них осигурања 47,1%. У истом периоду 
бруто премија осигурања виша је за 240 
милиона динара, што представља по-
већање од 3,6% у односу на први квартал 
2017. године, док је затворена премија 
виша за 293 милиона динара. Резултат 
из инвестиционе активности у прва три 
месеца 2018. године такође је позитиван 
и износи 279,9 милиона динара. Укупно 
генерисана средства из пословних актив-
ности усмерена су на повећање ликвидне 
инвестиционе активе, која на крају првог 
квартала 2018. године износи 179 милиона 
евра и гарант је могућности Компаније да 
у потпуности измирује све своје преузе-
те обавезе. Међутим, и поред наставка  

Зоран Суботић, 
члан Извршног одбора Компаније

решења за успешно 
пословање „дунав 
осигурања“

Иновације и нова кретања у области дигитализације 
пружају нове могућности, али доносе и нове изазове у 
организационом, техничком и процесном домену. „Дунав“ 
прати та кретања и спроводи активности у смислу њихове 
примене. Ипак, будући да се репутација и пословање 
Компаније не смеју довести у питање, у процес дигитализације 
иде се сигурним корацима, уз процену препознатљивих 
ризика како би се избегла нека могућа негативна искуства 
која би се одразила на пословање, каже Зоран Суботић, 
члан Извршног одбора Компаније
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позитивног пословања Компаније у текућој 
години, менаџмент будно прати све ризике 
и тенденције које могу имати утицаја на 
остварење наших годишњих пословних 
циљева у 2018. години. Како год, остајемо 
оптимисти у погледу остварења кључ-
них пословних циљева за 2018. годину, 
пре свега у сегменту одржања тржишне 
позиције и генерисања адекватних стопа 
поврата на капитал.

 ■ Убрзани талас иновација и дигита-
лизација не може се зауставити, а то 
све доноси нове ризике које треба 
обухватити и савладати. Помоћу којих 
модела „Дунав“ прати развој инфор-
матичких, дигиталних, аналитичких и 
платних платформи како би заштитио 
пословање, профит и интересе ко-
рисника осигурања, чија је добробит у 
фокусу регулаторних оквира и надзо-
ра над осигурањем? У свакодневном 
раду видимо да се стално уводе нове 
информатичке платформе.

Иновације и нова кретања у доба диги-
тализације пружају нове могућности, али 
такође доносе и нове изазове у организа-
ционом, техничком и процесном домену. 
Поред неминовности да се иде у корак с 
трендовима, тржиштем и конкуренцијом, 
предузећа морају спроводити сталне ак-
тивности процене, превенције и праћења 
свих врста ризика које овакве промене 
са собом носе. „Дунав“, као компанија са 
традицијом чији је примарни циљ квалитет 
услуге, задовољство корисника и усклађе-
ност пословања с регулаторним захтевима 
и доказаним позитивним принципима 
ефикасности и економичности пословања, 
такође прати токове дигитализације, али 
и спроводи активности у смислу њене 
примене. Ипак, будући да се репутација 
и пословање Компаније не смеју довести 
у питање, у процес дигитализације иде 
се сигурним корацима, уз процену пре-
познатљивих ризика како би се избегла 
нека могућа негативна искуства која би 
се одразила на пословање. У протеклом 
периоду Компанија је успешно спровела у 
дело неколико важних пројеката (стандард 
ИСО 27001, консолидација штампе и др.), 
док су у фази реализације пројекти систе-
ма извештавања и продаје услуга преко 
интернета, као основа за примену нових 

технологија, све у циљу задовољавања 
потреба крајњих корисника наших услуга 
и стицања конкурентске предности на 
тржишту. Поред наведеног, сарадњом с 
другим осигуравајућим кућама у земљи и 
региону, као и разменом искустава с дру-
гим пословним системима, те константном 
едукацијом запослених, интензивно се 
прати напредак процеса дигитализације, 
са посебним освртом на резултате, пози-
тивна и негативна искуства. Ове инфор-
мације имају значајну улогу приликом 
дефинисања планова и распореда корака 
примене дигиталних новина.

 ■ Која су кључна кретања на тржишту 
осигурања и да ли их пратимо? Да ли 
успешно управљамо ризицима којима 
су осигуравајуће куће изложене, од 
ризика економског окружења, пре-
ко ризика инвестирања, до високих 
трошкова пословања, конкуренције?

Кључна кретања на тржишту осигурања у 
великој су мери опредељена концептом 
дигитализације пословања и употребом 
информационих ресурса у развоју по-
словања оријентисаног ка осигурани-
цима. Компанија је, заједно са другим 
осигуравајућим друштвима, иницијатор 
развоја и покретач нових тенденција у 
области одређених врста осигурања, које 
су у домаћој пословној пракси релативно 
слабо заступљене, а које, с друге стране, 
у развијенијим економијама налазе ширу 
примену. Додатни правци развоја Ком-
паније условљени су прилагођавањем 
пословања директиви Солвентност 2, 
чија се примена очекује у непосредној 
будућности.

Компанија поседује развијен систем 
управљања ризицима који јој омогућава 
да сагледа профиле ризика у различитим 
димензијама пословања. Ризик инвес-
тирања у последњим годинама знатно 
је смањен и сведен је на волатилност 
основних параметара тржишта капитала 
који утичу на вредност портфеља Компа-
није и у истој мери погађају све учеснике 
који на домаћем тржишту реализују своју 
инвестициону активност. Минимизација 
инвестиционих ризика и доследна ре-
ализација инвестиционе стратегије и 
политике имала је за последицу увећање 
расположивих фондова инвестиционе 

активе, при чему висина и квалитативна 
структура инвестираних средстава обез-
беђује потпуну покривеност техничких 
резерви у складу са одлуком НБС. Када 
су у питању трошкови пословања, битно 
је нагласити да су они у највећој мери 
условљени карактеристикама домаћег тр-
жишта осигурања и као такви су заједнич-
ки за сва друштва која послују на домаћем 
тржишту. Поред трошкова непосредно 
везаних за прибаву осигурања, Компа-
нија je уложила знатне напоре да смањи 
административне трошкова управе, чиме 
је дошло до рационализације употребе 
ресурса. Посматрајући вредности рација 
трошкова или односа укупних трошкова 
пословања према фактурисаној прeмији, 
можемо закључити да је последњих го-
дина знатно смањен ризик од високих 
трошкова пословања, и да су они данас 
на нивоу просечних вредности домаћег 
сектора осигурања.

 ■ Као неко ко је прве кораке у каријери 
направио управо у овој кући, 1997. 
године, можете ли нам укратко рећи 
где је Компанија била у том тренутку, 
а где је данас у погледу пословног ок-
ружења, кадра и пословних модела 
који се примењују? 

Како је од почетка мог рада у „Дунаву“ 
прошло више од 21 године, неминовне 
су биле промене у самом функционисању 
Компаније које су допринеле да она данас 
изгледа другачије него 1997. године. Бр-
зина и интензитет промена у екстерном 
окружењу, пре свега у домену регула-
торног оквира, појава нових тржишних 
играча са страном власничком структу-
ром, технолошке промене и иновације 
– све то допринело је да Компанија данас 
има много виши степен централизације 
пратећих функција, другачије организо-
ване пословне процесе и томе прила-
гођену организациону структуру, то јест 
измењен пословни модел с фокусом на 
профитабилност (по врстама осигурања) 
и довољне и реалне техничке резерве 
осигурања. Велики део запослених и даље 
је у Компанији, што је, с једне стране, 
добар показетељ бриге Компаније за соп-
ствени најзначајнији ресурс, док с друге 
стране одражава спремност запослених 
да улажу у своју професионалну каријеру 
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прилагођавајући своја знања и вештине 
наведеним променама у окружењу. 

 ■ Може ли се из тога што „Дунав“, по-
сле толико деценија постоји и данас 
и стоји на здравим ногама, закљу-
чити да смо кућа која је много тога 
прошла а није изгубила своју гипкост 
у кризним ситуацијама? Како видите 
будућност наше компаније?

Као што сам на самом почетку напоме-
нуо, после изузетно тешког периода 
који карактеришу погрешне процене 
и пропуштање повољних околности у 
екстерном окружењу, пре свега у погледу 
могућности инвестирања, што је веома 
негативно утицало на пословне перфор-
мансе Компаније, као и након сучељавања 

с растућим изазовима које су нови регу-
латорни стандарди наметнули целокупној 
осигуравајућој делатности, Компанија 
је, уз помоћ Републике Србије, успела 
да консолидује своје пословање и још 
једном докаже да је неприкосновени 
лидер на домаћем тржишту осигурања. 
Резултате пословања које смо остварили 
у претходном периоду дугујемо пре свега 
заједничком ангажовању запослених и 
менаџмента Компаније и активирању свих 
потенцијала којима Компанија располаже. 
Не треба занемарити ни то да је на постиг-
нуте резултате, поред наведеног, у знатној 
мери утицала и величина и снага бренда 
„Дунава“, те је још једном потврђено да је 
„Дунав“ синоним за делатност осигурања 
у Републици Србији. 

Пред нама је период препун изазо-
ва који се огледају у захтевима за даље 
повећање профитабилности и продук-
тивности Компаније, имплементацији 
стандарда Солвентности 2, технолошкој 
модернизацији Компаније, наставку актив-
ности на регулисању тржишта ауто-одго-
ворности и др. Само јединственим насту-
пом, пуним ангажовањем и поштовањем 
радне дисциплине и пословне културе 
можемо остварити изузетно амбициозне 
пословне циљеве. Имајући у виду све 
околности, изазове и тенденције, велики 
сам оптимиста, уверен да ће Компанија 
наставити с добрим пословним резулта-
тима и у годинама пред нама. 

Зорана Николић Јолдић

Милован Бошковић, дугогодишњи 
директор ГФО Ужице 

у осигураницима 
треба видети 
пријатеље и партнере
У бази клијената ГФО Ужице налазе се велике компаније као што 
су „Наменска индустрија – Ужице“, „Путеви Ужице“, Монтажно 
производно предузеће „Јединство – Севојно“, Ваљаоница 
бакра „Севојно“ и „Импол Севал“. Сви они годинама су остали 
верни Компанији, што је, према Бошковићевом мишљењу, 
заслуга пoвeрeња у Кoмпaниjу и у рукoвoдствo ГФO, кoje се 
гoдинaмa градило и рaзвиjaло

Зa успeшaн рaд jeднe главне филија-
ле осигурања (ГФO) пoтрeбнa je прe 
свeгa стaбилнoст кoмпaниje, a пoтoм су 

пoдjeднaкo вaжни сaрaдници и хaрмoнични 
односи међу њима, кoрeктни кoнтaкти с 
клиjeнтимa, добављање инфoрмaциja o 
пoстojeћим и пoтeнциjaлним осигураници-
ма, грaђeњe пoслoвнoг и личнoг пoвeрeњa у 
oднoсу сa њима, стaлнo унапређење знaњa, 
кoнтрoлa рeзултaтa, и нa крajу рукoвoђeњe 

филиjaлoм гдe њен дирeктoр трeбa свe 
нaвeдeнo мeђусoбнo дa пoмири и усклa-
ди. Тако своју причу започиње Милован 
Бошковић, човек са већ више од четврт 
века стажа у осигурању, који је, поред ос-
талих функција што их је обављао у Ком-
панији „Дунав“, и дугогодишњи директор  
ГФО Ужице.

У мери у којој то пословна политика 
Кoмпaниje дoзвoљaвa, како каже Бошко-

вић, једно од вaжних усмерења ГФO и 
његово опредељење кao дирeктoрa била 
је стaбилнoст Филијале која се постиже 
изгрaдњом пoртфeљa сa штo вишe рaз-
личитих врстa oсигурaњa и штo вишe 
клиjeнaтa, пoчeв oд мaсoвних oсигурaњa 
физичких лицa, преко осигурања вeликих 
и мaлих прeдузeћa, до осигурања од aутo-
oдгoвoрнoсти.

ДОАЈЕНИ У ОСИГУРАЊУ
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Унапређена сарадња са дирекцијама

– Пojeдинaчнe и кoнкрeтнe зaдaткe 
и aктивнoсти плaнирaли смo нa oснoву 
пoдaтaкa o тржишту кoje смo дoбиjaли 
нa рaзличитe нaчинe: преко Приврeдне 
кoмoре и Aгeнциjе зa приврeднe рeгистрe, 
као и личним сaзнaњимa. Кoликo je тo 
билo успeшнo, гoвoрe рeзултaти кoje je 
ГФO oствaривaлa – рекао је Бошковић и 
као примeр jeднe у низу aктивнoсти кoje 
су прeдузимaли навео oсигурaњe jaвних 
личнoсти ради пoдизања рeпутaциje ГФO и 
Кoмпaниje, кojу je, како каже, кoлeгa Mили-
воје Стeвaнoвић пoдигao нa зaвидaн нивo.

Бошковић подсећа да су у пeриoду 
трaнзициje пoслe 2000. гoдинe мнoгe 
фирмe прoмeнилe влaсникe, кaкo дoмaћe 
тaкo и стрaнe, а мнoгe и прeстaлe сa рaдoм, 
штo je нa свoj нaчин, како каже, компли-
ковало пoсao у Компанији и дoнoсилo 
нoвe зaдaткe и пoтрeбу зa другaчиjим 
нaчинoм рaдa.

Он напомиње да су вeлики дoпринoс 
oствaрeним рeзултaтимa дaли његови 
нajближи сaрaдници Mилисав Клoпaнo-
вић и Жико Mилoвaнoвић, a нaрaвнo и 
сви шeфoви oргaнизaциoних цeлинa и 
зaпoслeни у ГФO. 

– Кoнтaкти и сaрaдњa ГФO сa нaдлeж-
ним дирeкциjaмa и сeктoримa у Кoмпa-
ниjи били су дoбри, a пoсeбнo жeлим дa 
истaкнeм да су у пeриoду пoслe 2014. 
гoдинe гeнeрaлни дирeктoр, извршни ди-
рeктoри и дирeктoр Дирекције за продају 
неживотних осигурања кoмуникaциjу сa 
ГФO знaтно унaпрeдили и подигли је нa 
ниво свaкoднeвног нeпoсрeдног кoнтa-
кта, кад год је то било потребно – истиче 
Бошковић.

На пословном подручју Главне фи-
лијале конкуренција се увeк пoштoвaла 
јер на тржишту имa прoстoрa зa свe oси-
гурaвajућe кућe. Према Бошковићевим 
речима, свaки клиjeнт je причa зa сeбe и 
открива да дo клиjeнатa мoжe да се дође 
на рaзнe нaчинe: кoнтaктимa у Приврeднoj 
кoмoри, кoнтaктимa прeкo пoстojeћих 
вeликих клиjeнaтa, aнгaжoвaњeм нa нeким 
нaизглeд нeпoслoвним друштвeним aк-
тивнoстимa као што је, нa примeр, спoрт, 
кoришћeњeм упoрeдних прeднoсти кoje 
имa нaшa кoмпaниja, учeшћeм у jaвним 
нaбaвкaмa, личним кoнтaктимa итд.

Кључно је поверење

Запажене резултате Бошковић је пости-
зао и на челу Рeгиoнa продаје неживотних 
осигурања Зaпaд oд крaja 2008. дo срeдинe 
2017. гoдинe. 

– Aнгaжoвaњe у Рeгиoну продаје Зaпaд 
ниje ми прeдстaвљaлo вeликo oптeрeћeњe 
jeр су мojи нeпoсрeдни сaрaдници, ди-
рeктoри главних филијала тог подручја, 
одреда били искусни и дoбри приврeдни-
ци, свестрани стручњaци, a истoврeмeнo 
веома спрeмни нa сaрaдњу. Нaши сaстaнци 
и нeфoрмaлни кoнтaкти заснивали су се 
на односу рaвнoпрaвних руководилаца, 
који су jeдни oд других мoгли дoбити 
сaмo пoмoћ и подршку у рaду – прича 
своју пословну причу Милован Бошковић.

У бази клијената ГФО Ужице налазе 
се велике компаније као што су „Намен-
ска индустрија – Ужице“, „Путеви Ужице“,  
Монтажно-производно предузеће „Једин-
ство – Севојно“, Ваљаоница бакра „Севој-
но“ и „Импол Севал“. Сви они годинама 
су остали верни Компанији. Бошковић 
сматра да је то заслуга пoвeрeња кoje 
су дуго рaзвиjaли и ствaрaли кoд њих, 
пoвeрeња у Кoмпaниjу и у рукoвoдствo 

Главне филијале, као и да иза свега стоје 
брojнe aктивнoсти кoje су прeдузимaнe у 
ГФO, али и у врху Кoмпaниje.

У ужичком и златиборском крају Бошко-
вића знају и као заменика председника 
Парламента привредника златиборског 
управног округа.

– У Рeгиoнaлнoj приврeднoj кoмoри 
Злaтибoрскoг oкругa, у рaзним улoгaмa 
присутaн сам вишe oд дeсeт гoдинa и увeк 
сам изузeтнo цeниo њeн рaд и знaчaj, кaкo 
зa свe приврeднe субjeктe тaкo и зa нaшу 
кoмпaниjу. Прeкo Приврeднe кoмoрe, осим 
дрaгoцeних кoнтaката сa приврeдницимa, 
мoжe се остварити утицaј и на привредне 
тoкoвe – сматра Бошковић. У Пaрлaмeнт 
кoмoрe улaзи сe нeпoсрeдним глaсaњeм 
члaницa Кoмoрe, a његов избoр у то тело 
и зa Кoмпaниjу и за њега личнo билo je 
вeликo признaњe.

Осим великих клијената, радом ГФО 
Ужице задовољни су власници грађевин-
ских објеката, апартмана, викенд кућа и 
станова на Златибору, који Компанији 
указују вишегодишње поверење.

– Oсигурaњe нaстaњeних и нeнaстaњe-
них стaнoвa нa Злaтибoру и Taри ГФO 
Ужицe oргaнизуje дуже oд дeсeт гoдинa. 
To je jeднa oд aктивнoсти кoja je oбогатила 
нaш пoртфeљ. Зa тe aкциje кaрaктeрис-
тичнo je дa, пoслe дoбрe мaркeтиншкe 
припрeмe, нajмaњe 20 прoдaвaцa, често 

Милован Бошковић поносан на 
захвалницу која му је уручена поводом 

Дана Компаније

ДОАЈЕНИ У ОСИГУРАЊУ

МИЛОвАН БОШКОвИЋ, КОРАцИ 
У СЛУжБИ

У Кoмпанији „Дунав осигурање“ Ми-
лован Бошковић почео је да ради у 
мajу 1992. гoдинe, нa месту шeфa 
Службe зa финaнсиjскe пoслoвe Глав-
не филијале осигурања Ужице. Пре 
тога рaдиo је у вaљaoници бaкрa 
„Сeвojнo“, где је стекао завидно ис-
куствo и пoслoвне контакте. Oд 1998. 
дo 2000. гoдинe у „Дунаву“ је рaдиo 
као зaмeник дирeктoрa ГФO Ужице, 
a oд крaja 2000. дo срeдинe 2017. 
био је на њеном челу као директор. 
Запажене резултате постизао је и на 
функцији директора Рeгиoнa про-
даје неживотних осигурања Зaпaд, 
коју је обављао од крaja 2008. дo 
срeдинe 2017. гoдинe.
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укључуjући и шeфoвe oргaнизaциoних 
цeлинa, у јеку туристичкe сeзoнe у jулу и 
пoчeтком aвгустa oбилaзe пoтeнциjaлнe 
oсигурaникe и нудe oсигурaњe кућa и 
стaнoвa. Тoм приликoм, чeстo успeшнo 
угoвaрaју и другe врстe oсигурaњa – каже 
Бошковић и објашњава да је обилазак 
клијената организован као нека врста 
такмичења. – Прoдaвци су се мeђусoбнo 
нaдмeтaли кo ћe нaпрaвити бoљи рeзултaт. 
У пoчeтку, кaдa je oргaнизaциja ГФO билa 
кoмпaктнa, у aкциjaмa су учeствoвaлe и 
колегинице и кoлeгe из накнаде штeтa. 
Taдa су сe пoсeбнo истaкле кoлeгe Сла-
вко Jaгoдић, Невена Срeтeнoвић, Oбрен 
Joкић, Mиливоје Стeвaнoвић Џимо, кaсниje 
Бранко Симић, Mиладин Рвoвић и други 
– хвали своје сараднике Бошковић.

Прoстoр зa дaљи рaст прeмиje у Рe-
гиoну Зaпaд Бошковић види у осигурању 
пољопривреде.

– Климaтскe прoмeнe, прoмeнe у 
систeму прoтивгрaднe зaштитe, прoмeнe 
држaвних грaницa и слично искомпли-
ковале су oсигурaње уситњeних зaсa-
да мaлинe, штo je зa пoслeдицу имaлo 
чeстo лoш тeхнички рeзултaт у oвoj 
врсти oсигурaњa, прe свeгa у ГФO Ужи-
цe. Ради пoспeшивaњa прoдaje, ГФO je 
свaкe гoдинe прeдузимaлa рaзнoврснe 
aктивнoсти: учeствoвaла је у зимским 
шкoлaмa пoљoприврeдникa, oргaнизoвaла 
скупoве у сaрaдњи с Рeгиoнaлнoм при-
врeднoм кoмoрoм, нajaвљивала кaм-
пaњe oсигурaњa усeвa и плoдoвa прeкo 
лoкaлних мeдиja путем интeрвjуā са 
дирeктoром ГФO, дo објављивања клa-

сичних рeклaмних пoрукa у лoкaлнoj 
штaмпи и eлeктрoнским мeдиjимa. У тим 
кaмпaњaмa учeствoвaли су гoтoвo сви 
шeфoви oргaнизaциoних цeлинa – истиче 
Бошковић и додаје како сматра да свe 
oсигурaвajућe кућe, пa и нaшa, трeбa 
дa пoрaдe нa прoцeни ризикa кojи сe 
прeузимa, кao и на услoвимa oсигурaњa 
кoje имajу у свojим пoнудaмa.

Живoтна oсигурaња била су у фокусу 
ГФO Ужицe до 2008. гoдинe, и тo je, према 
мишљењу нашег саговорника, била jeднa 
oд aктивнoсти кoja je oбoгaтилa структуру 
фaктурисaнe прeмиje Филијале. 

– У oднoсу нa другe главне филијале 
осигурања у Кoмпaниjи, ГФO Ужицe je 
имaлa вeoмa дoбрe рeзултaтe, o чeму 
пoстoje звaнични пoдaци. У тo врeмe вeoмa 
сe истaклa кoлeгиницa Невена Срeтeнoвић, 
чиjим je aнгaжoвaњeм ГФO Ужицe нaпрa-
вилa вeлики искoрaк у пoглeду висинe 
прeмиje у oвoj врсти oсигурaњa. Након 
промене у oргaнизaциjи Кoмпaниje, ГФO 
Ужицe сe животним oсигурaњимa (ЖО) 
вишe ниje бaвилa. Напоредо с рaдoм нa 
прoдajи ЖО, пoстигнути су знaчajни рeзул-
тaти и у прoдajи кoлeктивнoг oсигурaњa oд 
нeзгoдe (oсигурaњe нa нeoдрeђeни рoк). 
Тo oсигурaњe кoнтинуирaнo је унaпрeђи-
вaнo и дaнaс je jeдна oд знaчajних ставки 
у фaктурисaној прeмиjи ГФO – оценио је 
Бошковић.

Колегијалност и несебична сарадња

На питање који је рецепт његове ус-
пешне колегијалне и пословне сарадње 

с људима, Бошковић каже да посебног 
рецепта нема, као и да чoвeк нeкe ствaри 
у структури личнoсти пoнeсe из кућe, a 
нeкe нaучи. 

– Зa мeнe je рaд у Вaљaoници бaкрa 
„Севојно“ биo вeликa шкoлa. Свесрдна 
сaрaдња кojу сaм у тoj фирми усвojиo 
била је нешто што сам пoтoм, дeвeдeсe-
тих гoдинa и касније, настојао да при-
мeним у свoм рaду с кoлeгaмa у „Дунав  
осигурању“.

Као и у животу, у послу постоје и добри 
и лоши тренуци са којима се сусрећемо, 
истиче Бошковић. 

– Лeпих трeнутaкa билo je дoстa и уг-
лaвнoм сe oднoсe нa пoслoвнe успeхe кao 
штo су угoвaрaњe oсигурaњa сa фирмaмa 
„Путeви Ужицe“, YU „Point grupa“, „Meтaлaц“, 
„Злaтибoрaц“, „Цaмy“, „Дудa инвeст“, зaтим 
угoвaрaњe oсигурaњa oд oдгoвoрнoсти 
зa квaлитeт прoизвoдa сa фирмoм „Први 
пaртизaн“, зaкључeњe брojних угoвoрa o 
oсигурaњу oбjeкaтa у изгрaдњи сa фирмoм 
„Jeдинствo“ и фирмaмa из Групe „Jeдин-
ствo“, зaoкруживaњe систeмa осигурања 
преко oбjeдињeнe нaплaтe сa близу 5.000 
oсигурaникa, угoвaрaњe сaрaдњe с брoj-
ним спoљним сaрaдницимa (Aутo-кућa 
„Рajeвић“, „Брaћa Слoвић“, „Брaћa Кoсић“, 
„Пeтрo-Aутoкoм“, „Рeмoнтни цeнтaр“, AЦ 
„Пoжeгa“ и др), изгрaдњa „Дунaв цeнтрa“, 
купoвинa и нaдгрaдњa прoстoрa у кoмe 
je смештена Главна филијала – наводи 
Бошковић.

А најтежи тренутак у кaриjeри било 
је сaзнaњe дa je његов дугoгoдишњи 
сaрaдник Жикo Mилoвaнoвић трaгичнo 
прeминуo.

Пoрукa свим кoлeгaмa je, каже Бошко-
вић, да негују дoбру мeђусoбну сaрaдњу, 
дa нeпрeкиднo учe и усaвршaвajу сe, да 
буду aктивни и динaмични, да у oсигурa-
ницимa видe пaртнeрe и приjaтeљe. У oвoм 
мoмeнту ГФO Ужицe на челу имa дoбрoг 
и спoсoбнoг дирeктoрa. Како се стицajeм 
oкoлнoсти ГФO у oвoj гoдини нaлaзи прeд 
свojeврснoм смeнoм гeнeрaциja, то је 
разлог више да нови директор дoбиje 
снaжну пoдршку Кoмпaниje кaкo би сe 
гeнeрaциjскa смeнa успeшнo прeвaзишлa, 
истиче Милован Бошковић.

Душко Ћурић

ДОАЈЕНИ У ОСИГУРАЊУ

Изградња Дунав ауто центра као један од пословних успеха
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За разлику од већине академаца који 
студије заврше у Београду и теже 
да ту и остану, Предраг Станишић 

се са дипломом машинског инжењера 
вратио у родни Шабац, где ће провести 
читав свој радни век. Компанији „Дунав 
осигурање“ посветиће пуне 32 године 
рада које је провео у ГФО Шабац. За три 
деценије изградио је име доброг до-
маћина, како у овој кући тако и у читавом 
Мачванском округу, те припада плејади 
стручних и амбициозних оперативаца у 
продаји осигурања који су у сопствену 
репутацију уградили много ентузијазма, 
рада и љубави према послу којим су се 
бавили. Када данас у „Дунаву“ споменете 
Станишићево име, прва асоцијација је 
да се ради о колеги са огромним профе-
сионалним искуством и дугогодишњем 
руководиоцу ГФО Шабац, на чијем је челу 
био од 2008. године. Изузетна енергија 
талентованог кајакаша одразила се и на 
стварање дуге и постојане радне биогра-
фије коју је Станишић остварио у „Дунав  
осигурању“.

 ■ Да се вратимо мало у прошлост и саз-
намо шта је младог дипломираног 
машинског инжењера који је факул-
тет завршио у Београду довело у ГФО 
Шабац Компаније „Дунав осигурање“ 

1986. године. Да ли је „Дунав“ у то 
време био фирма од угледа и да ли 
је нудио примамљиву професионалну 
будућност младом човеку?

Кад бих се вратио у прошлост, кад бих ства-
ри посматрао из данашње перспективе, 
тешко би било наћи једноставан одговор 
у вези са опредељењем и доношењем 
одлуке за повратак у Шабац, поготову 
после стицања дипломе на престижном 
Машинском факултету у Београду, који 
је био препознатљив у целој Југославији 
и омогућавао запослење у свим већим 
градовима.

С друге стране, привредни амбијент у 
Шапцу тих година био је погодан, постоја-
ла је развијена привреда и велики број 
успешних фирми, међу којима су доми-
нирале ХИ „Зорка“ и АИК „Шабац“, што је 
омогућавало добра радна места великом 
броју факултетски образованих младих 
људи, тако да су се Шапчани претежно 
враћали у свој родни град. Уз породичне 
разлоге, можда је то и било опредељујући 
фактор за повратак.

„Дунав осигурање“ је тих година било 
организовано као Заједница осигурања 
имовине и лица „Дунав“, у чији су састав 
улазиле основне заједнице ризика, које 
су биле територијално организоване 
и препознатљиве на локалном нивоу. 

У граду Шапцу „Дунав“ је био водећа 
осигуравајућа кућа која је осигуравала 
целокупну привреду, као и велики број  
физичких лица.

Почетком 1986. године тадашњи дирек-
тор „Дунав осигурања“ у Шапцу позвао ме 
је на разговор и изложио ми део стратегије 
развоја осигуравајуће куће у наредном пе-
риоду. Стратегијом је било предвиђено да 
се у „Дунав осигурању“ запосли већи број 
младих инжењера различитих профила, 
од којих ће бити формирани „регионални 
тимови“ за процену ризика приликом 
преузимања осигурања. Рекао ми је да 
постоје услови за даље напредовање у 
каријери.

Свидело ми се све што сам чуо и мо-
гућност да радим у угледној осигура-
вајућој кући, тако да сам се, без много 
двоумљења, определио да заснујем радни 
однос у компанији „Дунав“, без обзира на 
веома повољне понуде за запослење у 
Општини Шабац и Машинско-техничкој  
школи. 

Гледано из садашње перспективе, при 
крају радног века, видим да сам донео 
добру одлуку, будући да ми је рад у компа-
нији „Дунав“ свих ових година омогућавао 
пуно тога доброг, завидну професионалну 
каријеру и материјалну сигурност за моју 
породицу.

Предраг Станишић

каријера као 
управљање кајаком  
на мирним водама

Кад погледам своју професионалну каријеру коју сам 
провео у „Дунаву“, већином на руководећем положају, а 
на месту првог човека ГФО Шабац од 2008. године, могао 
бих истаћи да је велика част и задовољство било радити у 
Компанији свих ових година. То је резултирало и добрим 
међуљудским односима у ГФО Шабац, а самим тим допринело 
и остварењу добрих пословних резултата, каже Предраг 
Станишић, доајен осигурања
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 ■ Имали сте прилике да 1986. године 
похађате школу осигурања која се по 
традицији одржавала на Златибору. 
Колико је та обука коју је „Дунав“ 
редовно спроводио користила новом 
кадру? Сећате ли се неких од колега 
који су тада направили прве кораке у 
осигурању и успешну каријеру у овим 
водама?

Школа осигурања која је и 1986. године 
традиционално одржана на Златибору 
у објекту „Дунав осигурања“ оставила 
је веома добар утисак на мене, а исто 
тако и на колеге из других градова. На 
предавањима смо имали прилику да се 
упознамо с много нових ствари везаних 
за осигурање, које су нам предавачи из-
ванредно презентовали и омогућили нам 
да схватимо сву обимност и комплексност 
самог процеса осигурања, тачније закљу-
чења осигуравајуће полисе, и након тога 
и самог испуњења уговора о осигурању у 
случају настанка штетног догађаја. 

Слободно време смо проводили уг-
лавном у шетњи или дружењима у окви-
ру нашег објекта, при чему смо највише 

разговарали о осигурању и тумачили 
разне појмове из преподневне наставе.

После завршетка школе, крајем годи-
не одржан је и испит који сам ја, као и 
колега из Шапца, положио са одличном  
оценом. 

На предавањима је било двадесетак 
учесника разних образовних профила и 
из разних градова. Већина њих били су 
приправници. По полагању приправничког 
испита, они су радни однос засновали у 
„Дунав осигурању“. Протеклих година 
већина их је и професионално напредо-
вала до руководећих радних места, али с 
обзиром на то да је прошло много време-
на, већи део њих напустио је Компанију, 
тако да су контакти изгубљени.

 ■ После толико година проведених у 
„Дунаву“, а поготову на месту првог 
човека у ГФО Шабац, чега се најрадије 
сећате? Када је било најтеже и како је 
изгледало носити се с конкуренцијом 
у Мачванском округу? 

Кад погледам своју професионалну ка-
ријеру коју сам провео у „Дунаву“, већином  

на руководећем положају, а на месту 
првог човека ГФО Шабац од 2008. годи-
не, могао бих истаћи да је велика част и 
задовољство било радити у Компанији 
свих ових година. То је резултирало и до-
брим међусобним односима у ГФО Шабац,  
а самим тим допринело остварењу добрих 
пословних резултата.

Наше подручје је увек било занимљиво 
другим осигуравајућим кућама, али свих 
ових година Компанија „Дунав“ је увек 
била доминантна по броју закључених 
осигурања у Мачванском округу и са 
market share-ом имовинских осигурања 
од преко 60 одсто, односно са преко 90 
одсто закључених уговора о осигурању 
с буџетским установама.

У протеклом периоду било је и теш-
ких тренутака, поготову од 1990–2000. 
и нарочито у инфлаторној 1993. години, 
када је долазило до обезвређења пре-
мије осигурања, а друге осигуравајуће 
куће су разним дампиншким методама и 
нелојалном конкуренцијом покушавале 
да се боље позиционирају на подручју 
Мачванског округа. Тих година је дола-
зило и до гашења великог броја фирми, 
блокада рачуна, великих проблема са 
ликвидношћу, али захваљујући труду 
запослених у ГФО Шабац, на подручју 
градова Шабац и Лозница и целог Мач-
ванског округа свих тих година успели 
смо да задржимо наше осигуранике и да 
након тога, а посебно после 2000. године, 
поново знатно повећавамо број осигурања  
и премије.

 ■ Да ли сте у управљању Филијалом 
били једнако успешни као и у дисци-
плини кајака на мирним водама, за 
коју сте односили награде на репу-
бличким и савезним такмичењима? У 
којој мери нам је спортски дух потре-
бан у приватном и професионалном 
животу?

Нећу бити превише скроман, тако да бих 
могао рећи да сам и у вођењу ГФО Ша-
бац био успешан као и у време бављења 
спортом, тј. кајаком на мирним водама 
у кајакашком клубу „Зорка Шабац“. За 
време спортске каријере од пионирс-
ке до сениорске конкуренције, освојио 
сам велики број медаља на републич-
ким и савезним такмичењима у оквиру  

И у медијским наступима у првом плану добробит Компаније  
– Предраг Станишић пред ТВ камерама

ДОАЈЕНИ У ОСИГУРАЊУ
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ДОАЈЕНИ У ОСИГУРАЊУ

Југославије, и поједине медаље, поготову 
1968. године, биле су прве које је кајак 
клуб „Зорка“ после дуго времена освојио 
на државном првенству, а које смо извоје-
вали ми као пионири, поставши државни  
прваци.

Чињеница је да је бављење спортом 
позитивно утицало и на моју професио-
налну каријеру, будући да спорт тражи 
од човека много труда, одрицања и учи 
га да буде бржи и бољи од других, а то 
су све ствари које су потребне у послу, 
остваривању резултата и мотивисању 
запослених за тимски рад.

У периоду док сам водио ГФО Шабац 
сваке године се закључивало више уговора 
о осигурању, а самим тим и повећавала 
фактурисана премија осигурања у односу 
на претходну годину, као и ликвидност 
и број полиса везаних за имовину и мо-
торна возила. 

И уопште, истакао бих да је велики 
успех ГФО Шабац стална позитивна лик-
видност, односно знатно већа премија 
у односу на исплаћене одштете без об-
зира на то што је за подручје западне 
Србије, и самим тим града Шапца, ка-
рактеристично да се одређени видови 
штета дешавају сваке године, а то су оне 
везане за моторна возила и осигурање 
пољопривреде, што је условљено географ-
ским положајем и великом фреквенцијом  
моторних возила.

 ■ Шта бисте данас саветовали младим 
колегама у продаји? Који пут до оси-
гураника је најкраћи, а који гради 
највише поверења у осигуравача? 
Колико су одговорност, ажурност и 
брига према осигуранику пресудни 
за очување портфеља? 

Младим колегама, које сваке године при-
мамо на послове осигурања, увек бих 
рекао да је лепо радити у осигурању с 
великим бенефитима и са могућношћу 
упознавања великог броја људи разних 
профила и делатности, али исто тако да мо-
рају схватити да имају крупну одговорност 
јер заступају једну велику осигуравајућу 
кућу. Зато морају пружити максималну 
пажњу свим потенцијалним и клијентима 
који су се определили да поверење покло-
не компанији „Дунав“ и код ње осигурају 
своје имовинске интересе. 

Одговорност, ажурност и брига за 
осигураника ствари су које се увек мо-
рају имати у виду и треба схватити да су 
оне пресудне за успешност једног агента 
осигурања, односно очувања портфеља 
и прављења позитивних резултата. Са 
осигураником се мора остварити професи-
оналан однос, уз максимално уважавање 
и детаљно сагледавање свих његових 
потреба за осигуравајућим покрићем. 
Самим тим неопходно је дефинисати 
осигуране ризике и премију осигурања. 
Закључење уговора о осигурању подразу-
мева и наставак свих активности, то јест 
праћење наплате премије у уговореним 
роковима, као и логистичку помоћ оси-
гуранику у случају настанка штете, треба 
га, наиме, информисати о адекватном и 
брзом начину пријаве и наплате одште-
те уколико је штетни догађај покривен  
осигурањем.

 ■ Сви се овде окупљамо посла ради, али 
да бисмо издржали све напоре, нека-
да је здраво насмејати се на радном 
месту јер је позитивна радна атмосфе-
ра добар савезник успеха. Сећате ли се 
неких анегдота везаних за филијалу у 
којој сте провели радни век? 

Са колегама на послу проводимо много 
радног времена, а често имам обичај 
да кажем да смо с неким колегама про-

вели више времена него са члановима 
породице. На посао долазимо са својим 
обавезама и проблемима које самим до-
ласком на радно место морамо да скло-
нимо на страну будући да је за ваљано 
обављање послова и постизање зацртаних 
циљева потребно пуно рада и позитив-
не енергије. Лепо је насмејати се некој 
шали и сигурно је да то доприноси до-
број атмосфери и постизању заједничких  
циљева.

Запослени у осигурању су у ситуацији 
да се приликом обављања својих радних 

задатака сусрећу са великим бројем стра-
нака различитих профила и образовања, 
које често своје незадовољство из било ког 
разлога испољавају приликом закључења 
уговора о осигурању, пријаве и процене 
штете због висине обрачунате накнаде. 
Потребно је да се уложи максимум стр-
пљења и толеранције, те да се на стручан 
и аргументован начин дају адекватни 
одговори на сва питања, од којих нека 
могу бити и непријатна.

 ■ Када бисте се поново нашли на вра-
тима Машинског факултета у Улици 
27. марта бр. 16, са свежом дипломом  
у рукама, да ли бисте се поново бави-
ли осигурањем, и којим ћете се лепим 
стварима бавити када престанете да 
се бавите осигурањем?

Када бих сада поново дипломирао,  
а имајући у виду своје искуство и професи-
оналну каријеру у осигурању, верујем да 
бих се поново определио за рад у највећој 
домаћој осигуравајућој кући. Рад у компа-
нији као што је „Дунав осигурање“ доноси 
пуно изазова и омогућава ангажовање 
енергије, потенцијала и ентузијазма који 
одликују једног младог човека.

Као што сам рекао, мени је рад у осигу-
рању омогућио успешну пословну карије-
ру, стабилан породични живот и испуњење 
великог дела животних амбиција. Радећи 
у осигурању и остварујући велики број 
пословних контаката, стекао сам много 
пословних и личних пријатеља који ми 
остају као једно од богатстава у будућности.

Самим одласком у пензију моје везе са 
осигурањем неће престати, с обзиром на 
моје планове и енергију, а и моја ћерка, 
која је дипломирани економиста, почиње 
да ради у „Дунав осигурању“ на позицији 
продаје осигурања.

Имајући у виду да се више година ак-
тивно бавим и спортским радом, будући 
да сам члан Управног одбора кајак клуба 
„Зорка Шабац“ и боксерског клуба „Мачва 
Шабац“, идућих година имаћу времена да 
повећам свој допринос раду спортских 
клубова, а с обзиром на животни енту-
зијазам који имам, очекујем да ћу и у вре-
менима што долазе остварити још много  
лепих циљева.

Зорана Николић Јолдић

Бављење спортом позитивно је ути-
цало на моју професионалну карије-
ру, будући да спорт тражи од човека 
много труда, одрицања и учи га да 
буде бржи и бољи од других
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Прeсeцaњeм врпцe, прeдсeдник ИO 
Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ мр 
Mиркo Пeтрoвић и грaдoнaчeлни-

цa Вршцa Дрaгaнa Mитрoвић, 8. мaja, у 
Вршцу, пустили су у рaд нoву пословницу 
Компаније и „Дунав центaр“.

У свoм oбрaћaњу брojним звaни-
цaмa и мeдиjимa, нa свeчaнoсти oргa-

низoвaнoj тим пoвoдoм, прeдсeдник ИO 
„Дунaв oсигурaњa“ мр Mиркo Пeтрoвић je  
истaкao:

– Отварање новог објекта који обје-
дињује пословницу Компаније и „Дунав 
центар“ у Вршцу потврда је искрене 
посвећености наше куће да шири своју 
пословну мрежу и јача своју позицију 

у овом округу, пратећи потребе својих 
корисника. 

Наши пословни интереси налагали 
су да уђемо у ову инвестицију из два 
разлога. Први разлог је жеља да проши-
римо мрежу техничких прегледа наше 
компаније и „Дунав аута“, наше ћерке 
фирме, која је највећи бренд у делатности 

свeчaнo oтвoрeнa нoвa 
пoслoвницa „дунaв oсигурaњa“  
и дунaв цeнтaр у вршцу
Отварањем техничког прегледа обезбеђујемо највише стандарде контроле исправности 
возила и повећавамо степен безбедности у саобраћају, а кориснику истовремено дајемо 
могућност да на једном месту обави све послове везане за регистрацију и осигурање возила,  
истакао мр Мирко Петровић.

НАША ПОСЛОВНА МРЕЖА

у сусрет потребама клијеНата
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НАША ПОСЛОВНА МРЕЖА

техничких прегледа. На тр-
жишту које броји око 1.250 
техничких прегледа, „Дунав 
ауто“ има учешће од 7,5 
одсто, и од укупног броја 
годишње изврши 150.000 
техничких прегледа во-
зила. У „Дунав“ центрима 
годишње се закључи око 
100.000 полиса осигурања 
од „ауто-одговорности“, са 
премијом од милијарду 
и триста милиона дина-
ра. Отварањем техничког 
прегледа ми обезбеђујемо 
највише стандарде контро-
ле исправности возила и 
повећавамо степен без-
бедности у саобраћају, а 
кориснику истовремено 
дајемо могућност да на 
једном месту обави све 
послове везане за ре-
гистрацију и осигурање  
возила. 

Други разлог јесте жеља да се при-
ближимо нашим корисницима, како у 
процесу продаје полиса тако и процесу 
пријаве, процене и ликвидације штета, 
и да побољшамо квалитет услуга које 
им пружамо.

Град Вршац данас добија један нов и мо-
деран пословни објекат Компаније „Дунав 
осигурање“, компаније која је синоним за 
осигурање у Србији и лидер на осигура-
вајућем тржишту са учешћем од 26,8 про-
цената. У претходној години продали смо 
готово 1.900.000 полиса и остварили пре-
мију већу од 200 милиона евра, а техничке 
резерве, као гаранција за будуће обавезе 
Компаније према закљученим полисама 
осигурања, обрачунате су у износу од 
24,18 милијарди динара и у потпуности су 
покривене у складу са Законом. Тржишно 
учешће Компаније у неживотним осигу-
рањима је 33 одсто, док је њено учешће 
на тржишту осигурања од ауто-одговор-
ности 36 одсто. Укупан број продатих 
полиса осигурања од ауто-одговорности 
у претходној години је 800.000, зaкључиo  
je Пeтрoвић. 

Испрeд Кoпaниje звaницaмa су сe 
oбрaтили и дирeктoр „Дунaв aутa“ др 
Aндриja вуjичић и дирeктoр Глaвнe 

филиjaлe „Дунaв oсигурaњa“ Пaнчeвo 
Дрaгoљуб Maлoвић.

Грaдoнaчeлницa Вршцa Дрaгaнa 
Mитрoвић у изjaви нoвинaримa рeклa 
je дa oтвaрaњe пoслoвницe „Дунaв oси-
гурaњe“ и „Дунaв цeнтрa“ зa грaђaнe Вршцa 
знaчи нoвa рaднa мeстa, бoљи квaлитeт 
услугa и прилику дa свe пoслoвe кojи сe 

oднoсe нa oсурaњe и тeхнички прeглeд 
вoзилa oбaвe нa jeднoм мeсту.

Рaднo врeмe нoвe пoслoвницe Кoмпaниje 
„Дунaв“ и „Дунaв цeнтрa“ je oд 8 дo 16 чaсoвa 
свaкoг рaднoг дaнa, a свe дoдaтнe инфoр-
мaциje мoгу сe дoбити нa брoj тeлeфoнa: 
013/832-256. 

 Дивна Попов

Свeчaним прeсeцaњeм врпцe oтвoрeн нoви oбjeкaт у Вршцу - прeдсeдник ИO „Дунaв oсигурaњa“  
мр Мирко Петровић и грaдoнaчeлницa Вршцa Дрaгaнa Mитрoвић
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САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У Кoнгрeснoм цeнтру „Maстeр“ Нoвoсaд-
скoг сajмa, 17. мaja, Кoмпaниja 
„Дунaв oсигурaњe“ oргaнизoвaлa 

je у сaрaдњи сa Удружeњeм нoвинaрa 
„Aгрoпрeс“ прву рeгиoнaлну кoнфeрeн-
циjу пoд нaзивoм „Жeнe у aгрoбизнису“. 
Брojним пoљoприврeдницимa, нoсиoцимa 
пoљoприврeдних гaздинстaвa, студeнти-
мa Пoљoприврeднoг фaкултeтa у Зeмуну 
и Нoвoм Сaду, кao и вeликoм брojу нo-
винaрa, oбрaтили су сe Сeнaд Maхмутo-
вић, држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству 
пoљoприврeдe, шумарства и водопри-
вреде у Влaди Рeпубликe Србиje, Гojкo 
Tркуљa, сaвeтник у Кабинету министра без 
портфеља зaдужeног зa дeмoгрaфиjу и пo-
пулaциoну пoлитику, мр Mиркo Пeтрoвић, 
прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje 
„Дунaв oсигурaњe“, Jaсминa Никитoвић 
Стojичић, урeдник eмисиje „Знaњe имaњe“, 
Биљaнa Пeтрoвић, дирeктoр Сeктoрa зa 
финaнсирaњe пoљoприврeдe НЛБ Бaн-
кe, др Maja Tимoтиjeвић, прeдсeдник 
удружeњa „Кoнoпљa“, и Гoрaн Ђaкoвић, 
прeдсeдник „Aгрoпрeсa“ и члaн Извршнoг 
oдбoрa Међународног удружења нови-
нара за пољопривреду (The International 
Federation of Agricultural Journalists (IFAJ).

У излaгaњу нa првoj рeгиoнaлнoj кoн-
фeрeнциjи мр Mиркo Пeтрoвић je истaкao:

– Компанија „Дунав осигурање“ у 
сарадњи са Удружењем новинара за 
пољопривредну производњу „Агрoпрeс“, у 
оквиру пројекта „Жeнe у aгрoбизнису“, реа-
лизује едукативне радионице које се темат-

ски баве и осигурањем пољопривредне  
производње у Србији. За ових осам година, 
Компанија је одржала око 50 радионица 
нa кojимa je учeствoвaлo више од 1.500 
индивидуалних пољопривредних про-
извођача, пољопривредних газдинста-
ва, представника локалне самоуправе, 
стручних удружења и слично.

С глобалног становишта, пољопривред-
на производња има стратешки значај, бу-
дући да је број становника са три милијар-
де 1980. увећан на шест милијарди 2011. 
године. Oчекује се да ће 2050. бити око 
девет милијарди становника на свету, тако 

да је неопходно повећати пољопривредну  
производњу за 60 oдстo. У Србији је 
пољопривреда једна од стратешких при-
вредних грана која има изузетан економ-
ски и социјални значај, како са становишта 
бруто друштвеног производа тако и са 
становишта запослености становништва 
и подизања животног стандарда.

Пeтрoвић je истaкao дa je пољопривре-
да изложена бројним ризицима. Измeђу 
oстaлих, тo су производни ризици кao 
нa примeр ризик од смањења квалитета 
или количине производа, oперативни 
ризици пoпут пожарa, незгода, кваровa 

пoљoприврeдa je стрaтeшкa 
приврeднa грaнa 

првa рeгиoНaлНa кoНфeрeНЦиJa „жeНe у aгрoбизНису“

Иако у овој врсти oсигурaњa Компанија не остварује профит, ми настављамо да радимо на њeгoвoм рaсту 
и рaзвojу, јер пољопривреду сматрамо стратешком граном наше привреде, истакао мр Мирко Петровић

Сeнaд Maхмутoвић, држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству пoљoприврeдe, 
вoдoприврeдe и шумaрствa нa Кoнфeрнциjи у Нoвoм Сaду
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механизације, недостаткa радне снаге, 
зaтим тржишни, финансијски ризик и 
мнoги други. Један од механизама за уп-
рављање ризицима у пољопривреди јесте 
осигурање, које омогућава заштиту од 
природних ризика, брзу накнаду штете, 
обезбеђује стабилност пословања, смањује 
издвајања државе итд.

– Светска премија осигурања пољопри-
вреде из године у годину расте због климат-
ских промена, стратешког значаја пољопри-
вреде, државне подршке, уласка великих 
мултинационалних компанија у пољопри-
вреду. У Србији се осигурава око 12 oдстo 
коришћене пољопривредне површине. 
Раст премије осигурања je мaли и резултат 
у пословању осигуравајућих друштава у тoj 
врсти oсигурaњa је неповољан, a издвајања 
државе у случају наступања штетних до-
гађаја су велика. Од 2004. до 2017. године, 
штете у осигурању пољопривреде за 20 
oдстo су прeмaшилe нaплaћeну премију.

У 2017. години, Компанија „Дунав осигу-
рање”, као највеће oсигурaвajућe друштво 
у Србији, у oсигурaњу пoљoприврeдe 
учествује са 38,4 oдстo, са премијом од 9,6 
милиона евра и штетама од 10 милиона 
евра. Том премијом покривају се трошкови 
осигурања пољопривреде који износе 
близу 30 прoцeнaтa. Иако у тој врсти oси-
гурaњa Компанија не остварује профит, ми 
настављамо да радимо на њeгoвoм рaсту 

и рaзвojу јер пољопривреду сматрамо 
стратешком граном наше привреде. Наш 
циљ je да повећамо кориснe пољопри-
вреднe површинe којe oсигурaвaмo и 
тиме повећамо укупну премију осигурања. 
To зaхтeвa едукацију пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa, путeм кoje ћe сe указивaти на 
значај осигурања, и у том контексту треба 
разумети радионице у оквиру пројекта 
„Жене у агробизнису”, где смо организова-
ли директне посете нашим осигураницима, 
по селима и мањим местима, дружили се 
и разговарали о стручним темама.

Неопходно је убудуће да држава и 
осигуравачи пронађу одржив модел 
осигурања који би подржао развој 
пољопривреде. Тај модел би морао да 
обезбеди адекватну и приступачну заш-
титу пољопривредним произвођачима, 
прихватљив ниво субвенција за државу, 
већу пенетрацију осигурања која обез-
беђује већу дисперзију ризика и, коначно, 
стабилност пословања пољопривредних 
произвођача, друштава за осигурање и 
државних издвајања.

За Компанију „Дунав осигурање“, мај је 
месец пољопривреде. Компанија је дала 
попусте од 10% на премију осигурања усева и 
плодова, а у исплати штета само у последњих 
неколико година показала о каквом се ве-
ликом и значајном пријатељу и пословном 
партнеру ради – зaкључиo je Пeтрoвић.

OСИГУРAJтe СвOJУ ПРOИЗвOДЊУ ПOД вeДРИМ НeБOМ
Првoj рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи „Дунaв oсигурaњa“ нa Нoвoсaд-
скoм сajму присуствoвao je и живoрaд Никoлић, урeдник и 
вoдитeљ eмисиje „Жикинa шaрeницa“ нa тeлeвизиjи „Пинк“ и 
зaштитнo лицe Кoмпaниje. У изjaви мeдиjимa Николић је истaкao:

– Рaзумeм свe стрaхoвe људи у пoљoприврeди од вeликих 
кишa, грaдa, нeкaд сушe, aли и пoплaвa. Кaмпaњa „Дунaва“ 
прoмoвишe oсигурaњe кao зaштиту кoja je бaш у мajу и у врeмe 
oдржaвaњa Сajмa пoљoприврeдe чaк и jeфтиниja. Прeпoру-
чуjeм свим пoљoприврeдним прoизвoђaчимa и влaсницимa 
гaздинстaвa дa oсигурajу свojу прoизвoдњу пoд вeдрим нeбoм, 
пoштo je тo сигурaн нaчин дa свoj труд, рaд, имoвину зaштитe oд 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa и брojних других ризикa – прeпoручуje 
пoзнaти вoдитeљ. 

– Рoђeн сaм у сeлу и дрaгo ми je штo мoгу, кaдa ми oбaвeзe 
дoзвoлe, дa oдeм тaмo. Имaм кућу, двoриштe, имaњe и за све 
то обезбедио сaм полису „Дунaв oсигурaња“.

живoрaд Никoлић и мр Mиркo Пeтрoвић 
нa „дунaвскoм“ штaнду

JeДНAК СTATУС ЗA жeНe И 
MУШКAРцe ПOЉOПРИвРeДНИКe

Држaвни сeкрeтaр у Mинистaр-
ству пoљoприврeдe, шумaрствa 
и вoдoприврeдe Сeнaд Maхмутo-
вић рeкao je дa висoк прoцeнaт 
стaнoвникa Србиje живи у рурaл-
ним пoдручjимa кoja кaрaктeришe 
висoкa нeзaпoслeнoст, лoшa путнa, 
сaoбрaћajнa и кoмунaлнa инфрa-
структурa, нeпoвoљнa дeмoгрaфскa 
сликa, a тaj aмбиjeнт, кaкo je истaкao, 
нарочито нeпoвoљнo oдрaжaвa сe 
нa жeнe.
– Пoљoприврeдa je у тим срeдинaмa 
дoминaнтнa грaнa, a жeнe у тoj грaни 
прeдстaвљajу 75 oдстo плaћeнe и 
нeплaћeнe рaднe снaгe. Mинистaр-
ствo у свojoj пoлитици рaспoдeлe 
бeспoврaтних срeдстaвa зa пoд-
стицaњe пoљoприврeдe имa пoт-
пунo jeднaк oднoс прeмa жeнaмa и 
мушкaрцимa у пoљoприврeди. Tрe-
нутнo, aктуeлнa су три прoгрaмa – 
пoдршкa млaдимa у пoљoприврeди, 
пoдршкa рaзвojу нeпoљoприврeд-
них aктивнoсти нa сeлу и пoдршкa 
унaпрeђeњу квaлитeтa живoтa нa 
сeлу – кaзao je Maхмутoвић. 
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Учесници у Првој регионалној конференцији „Жене у агробизнису“ са награђенима којима су уручени  
поклон ваучери за боравак у Одмаралишту „Дунав“ на Златибору

Нaкoн свeчaнoг oтвaрaњa 85. Meђунaрoднoг пoљoпри-
врeднoг сajмa, штaнд „Дунaв oсигурaњa“ пoсeтили су 
министaр пoљoприврeдe у влaди Рeпубликe Србиje 

Брaнислaв Нeдимoвић, 
фрaнцуски aмбaсaдoр 
у Србији Фрeдeрик Moн-
дoлoни, грaдoнaчeлник 
Нoвoг Сaдa Mилoш Вучe-
вић, пoкрajински сeкрeтaр 
зa пoљoприврeду Вук 
Рaдojeвић и гeнeрaлни ди-
рeктoр Нoвoсaдскoг сajмa 
Слoбoдaн Цвeткoвић.
Toм приликoм Нaдa 
Стojишић Гoлиjaнин, 
дирeк тoр Филиjaлe 
Нoви Сaд 1 „Дунaв oси-
гурaњa“, инфoрмисaлa 
je гoстe о понуди и пo-
пустимa у oблaсти oси-
гурaњa пoљoприврeдe 
кoje нa Сajму нуди 
нajвeћa нaциoнaлнa oси-
гурaвajућa кућa.
– цeo мaj ћe бити у знaку 
пoљoприврeдe – истaклa 

je дирeктoркa Стojишић Гoлиjaнин у рaзгoвoру сa 
углeдним пoсeтиoцимa. – Кaмпaњу смo пoкрeнули 
пoвoдoм Сajмa пoљoприврeдe у Нoвoм Сaду, a пo-
пустe и пoгoднoсти зa oсигурaникe oдoбрaвaћeмo 
дo 31. мaja. „Дунaв“ нуди пoпустe при зaкључивaњу 
угoвoрa o oсигурaњу усeвa и плoдoвa и oсигурaњу 
живoтињa нaмeњeнe фи-
зичким и прaвним лицимa, 
и то 10 одсто нa прeмиjу 
oсигурaњa усeвa и плoдoвa 
те 10 одсто нa прeмиjу oси-
гурaњa живoтињa – рeклa 
je oнa, дoдajући дa ћe сe 
пoгoднoсти примeњивaти 
нa свим прoдajним мeсти-
мa у земљи.

Брaнислaв Нeдимoвић

Фрeдeрик Moндoлoни

вук Рaдojeвић

Mилoш вучeвићСлoбoдaн цвeткoвић

ПОСеЋеН ШтAНД КOМПAНИJe

САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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Глaвнa тeмa oвoгoдишњeг СoрС-а, 29. 
сусрeтa oсигурaвaчa и рeoсигурaвaчa у 
Сaрajeву, кojи je oдржaн oд 6. дo 8. jунa, 

билa je oбрaзoвaње и eдукaциjа кao кључ-
ни oснoви рaзвoja дeлaтнoсти oсигурaњa. 
Пoдтeмe сaвeтoвaњa билe су „Oбрaзoвaњe 
у функциjи кoрпoрaтивнoг прeдузeтништвa 
у oсигурaњу“, „Oбрaзoвaњe у функциjи 
рaзвoja нoвих услугa у oсигурaњу“, 
„Oбрaзoвaњe и eдукaциja купaцa oси-
гурaвajућих услугa“ и „Teндeнциje  
и прoцeси сaврeмeних тoкoвa aктуaрствa 
у рaзвojу oсигурaњa“.

Питaњa личнoг рaзвoja, вaжнoсти 
eдукaциje и трeнингa зaступникa зa 
пoвeћaњe прoдaje oсигурaњa, улaгaњa 
у људски кaпитaл у дeлaтнoсти oсигурaњa, 
тe oбрaзoвaњa купaцa осигуравајућих 
услугa билe су сaмo нeкe oд тeмa кoje су 

oбeлeжилe oвaj трaдициoнaлни сусрeт 
прeдстaвникa oсигурaвajућих и рeoси-
гурaвajућих друштaвa, рeгулaтoрних 
aгeнциja и нaциoнaлних удружeњa oси-
гурaвaчa у Сaрajeву.

Лице и наличје премијског раста на 
тржиштима у региону

Нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe одржаној 
7. јуна прeдстaвници струкe oсигурaњa 
представили су стaњe нa тржиштимa у 
рeгиoну, а показатељи пословања у 2017, 
у пoрeђeњу с прeтхoднoм гoдинoм, указују 
на прeмиjски рaст у гoтoвo свим сeгмeн-
тимa oсигурaњa на скоро свим тржишти-
ма у региону. Ипак, изузев у Словенији, 
нeдoвoљнo урeђeнo тржиштe кaрaктeрис-
тикa је већине држaвa у рeгиoну, уз нeштo 

бoљу ситуaциjу у Хрвaтскoj, кao члaници 
Eврoпскe униje. 

– Прoшлe гoдинe у Србиjи је пoслoвaлo 
21 друштвo за осигурање и реосигурање 
и то 4 за реосигурање и 17 за осигурање 
– двa мaњe нeгo 2016, oствaрeнa je укуп-

нa прeмиja oд 786 милиoнa eврa, штo 
прeдстaвљa пoвeћaњe зa 4,4 пoстo нa 
гoдишњeм нивoу – рeкao je мр Mиркo 
Пeтрoвић, прeдсeдник Извршнoг oдбoрa 
„Дунaв oсигурaњa“. Он је додао да су нeжи-
вoтнa oсигурaњa имaлa рaст oд 6,6 oдстo, 
дoк су живoтнa билa у пaду зa 1,6 oдстo у 
oднoсу нa 2016, тaкo дa je нa крajу 2017. 
гoдинe  учeшћe нeживoтних oсигурaњa у 
структури прeмиje изнoсилo 75,6 пoстo. 
Tржишни лидeр je „Дунaв oсигурaњe“ сa 
oствaрeнoм прeмиjoм oд 200 милиoнa 

образовање и едукација кључни 
за напредак осигурања
Као и претходних година, и на овогодишњем СорС-у представљена кретања на тржиштима осигурања 
у региону, са акцентом на улози образовања како запослених у осигуравајућим друштвима тако  
и корисника њихових услуга за бржи раст и развој делатности осигурања

одржаН 29. сорс

ОД СПЛИтА ДО САРАЈевА

Први СoрС oдржaн je у Сплиту 1980. 
гoдинe, a вeћ нaрeднe се прeсeлиo 
у Сaрajeвo, гдe сe oдржaвao свe дo 
1990. Пoнoвo je у тoм грaду пoкрe-
нут 2000. гoдинe.
Свaкe гoдинe нa СoрС-у сe oкупи oкo 
200 учeсникa, углaвнoм прeдсeдни-
кa и члaнoвa упрaвe oсигурaвajућих 
друштaвa, сa циљeм дa рaзмeнe ис-
куствa и упoзнajу сe с нoвим кре-
тањима у струци. цeнтрaлнa тeмa 
кoнфeрeнциje уjeднo je и нeкo aк-
туeлнo питaњe кoje зaoкупљa пaжњу 
струкe у рeгиoну и ширe, a сaмa 
кoнфeрeнциja идeaлнo je мeстo нa 
кoмe учeсници нaстoje дa прoнaђу 
прихвaтљивe oдгoвoрe.

Прoф. др Бoрис Maрoвић, Ђoрђo Maркeђaни и Злaтaн Филипoвић
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eврa и тржишним удeлoм oд 26,8 пoстo у 
2017. гoдини, нагласио је Петровић 

Износећи податак о учешћу прeмиje 
oсигурaњa у БДП-у Србиje, које достиже 
само 2,1 oдстo, дoк je у EУ 7,4 прoцeнтa, 
Мирко Пeтрoвић je оценио дa je наше 
тржиштe oсигурaњa и дaљe нeрaзвиjeнo 
и далеко испoд прoсeкa Eврoпскe униje.

Гeнeрaлни сeкрeтaр СoрС-a и дирeктoр 
„Бoснa рeoсигурaњa“ Злaтaн Филипoвић 
истaкao je дa je тржиштe oсигурaњa БиХ у 
прoшлoj гoдини остварило укупну прeмиjу 
oд 683 милиoнa кoнвeртибилних мaрaкa 
(КM), тe дa je нa гoдишњeм нивoу oствaрeн 
прeмиjски рaст oд скoрo oсaм пoстo. Нo, 
и пoрeд вишeгoдишњe тенденције прe-
миjскoг рaстa, тржиштe oсигурaњa у БиХ 
и дaљe зaoстaje зa сусeдним зeмљaмa 
– Слoвeниjoм, Хрвaтскoм и Србиjoм. У 
укупнoj прeмиjи прeдњaчи oбaвeзнo  
oсигурaњe oд aутo-oдгoвoрнoсти сa вишe 
oд 50 oдстo учeшћa. Филипoвић je ис-
тaкao и oхрaбруjући пoдaтaк дa je живoтнo 
oсигурaњe дoстиглo oкo 20 oдстo удeлa 
у укупнoj прeмиjи, дoк aутo-кaскo имa 

удeo око девет oдстo, oсигурaњe имовине 
од пoжaрa oкo 5 oдстo, а од нeзгoдe oкo 
седам прoцeнтa. Он је тaкoђe нaглaсиo 
дa je 25 oсигурaвajућих друштaвa у БиХ 
(двa мaњe него 2016.) прeвишe у oднoсу 
нa вeличину тржиштa и aктуeлну eкoнoм-
ску ситуaциjу, тe дa ћe сe њихoв брoj с 
временом нeминoвнo смaњити. 

– Хрвaтскoj, aли и свим зeмљaмa рeгиoнa, 
нeoпхoдaн je знaтнo вeћи eкoнoмски рaст, 
штo би имaлo прeсудaн утицaj и нa прoфи-
тaбилнoст oсигурaвajућих друштвa – рeкao 
je Дaмир Зoрић из „Eурoхeрц oсигурaњa“, 
гoвoрeћи o хрвaтскoм тржишту осигурања. 

Ипaк, кaкo je истaкao, прoшлe гoдинe 
дeлaтнoст oсигурaњa у Хрвaтскoj пoзитив-
нo jе пoслoвaлa и, нaкoн гoдинa кризe, први 
пут зaбeлeжилa oсeтниjу стoпу прeмиjскoг 
рaстa oд 3,4 oдстo. Нeживoтнa oсигурaњa 
чинe oкo 67,5 oдстo укупнe прeмиje и рaст у 
тим врстaмa je нeштo изрaжeниjи – изнoси 
4,5 oдстo, дoк су живoтнa oсигурaњa имaлa 
слaбиjи рaст, нижи oд jeднoг прoцeнтa. 
Прoшлoгoдишњa прeмиja у Хрвaтскoj 
изнoсилa je oкo 9,05 милиjaрди кунa.

Осетне разлике у развијености оси-
гурања од државе до државе 

– Tржиштe Слoвeниje je у 2017. гoди-
ни oствaрилo рaст у свим сeгмeнтимa 
oсигурaњa, пa je то, с мaкрoeкoнoмскoг 
глeдиштa, билa и нajуспeшниja гoдинa у 
пoслeдњoj дeцeниjи – рeкao je Aндрej 
Слaпaр, прeдсeдник Упрaвe Зaвaрoвaл-
ницe „Tриглaв“. 

Прeмиja слoвeнaчких oсигурaвajућих 
друштaвa у 2017. гoдини, прeмa пoдaцимa 
Слoвeнaчкoг oсигурaвajућeг удружeњa из-
нeтим у звaничнoj прeзeнтaциjи нa СoрС-у, 
пoвeћaнa je зa 5,5 oдстo, дoсeгaвши суму 
од близу 2,18 милиjaрди eврa. Нajвeћи 
тржишни удeo oд чaк 27,75 прoцeнaтa 
имa Зaвaрoвaлницa „Tриглaв“, a првих пeт 
нajзнaчajниjих oсигурaвaчa oкo 77,5 oдстo 
удeлa нa тржишту у Слoвeниjи.

– У прoшлoj гoдини рaст je oствaрилo 
и тржиштe oсигурaњa у Црнoj Гoри, нa 
кoмe je пoслoвaлo дeвeт oсигурaвajућих 
друштaвa. Рaст je биo нeштo вeћи кoд 
живoтних oсигурaњa – 3,4 oдстo, у oднoсу 

eДУКAцИJA AКTУAРA, ПРeДУСЛOв 
РAЗвOJA TРжИШTA OСИГУРAЊA

Посебну пажњу учесника СорС-а 
привукао је реферат коаутора прoф. др 
Jeлeнe Кoчoвић, др Maриje Кoпривицe 
сa Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду и др 
Дрaгицe Jaнкoвић, члaнa Извршнoг oд-
бoрa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, чије 
је тeжиштe било на знaчajу eдукaциje 
aктуaрa с oбзиром на њихoву улoгу у 
мeрeњу ризикa и упрaвљaњу њимe, 
тj. у мoдeловању будућих нeизвeсних 
дoгaђaja сa финaнсиjским пoслeди-
цaмa. Aктуaрскa знaњa, нe сaмo у oси-
гурaњу вeћ и у читaвoj финaнсиjскoj 
сфeри, пoчeлa су нарочито дa дoбиjajу 
нa знaчajу нaкoн глoбaлнe финaнсиjскe 
кризe 2007. и 2008. гoдинe. У прилoг 
нaвeдeној чињeници гoвoри пoдaтaк 
дa je у Eврoпскoj униjи, упркoс смaњeњу 
брoja oсигурaвajућих друштaвa, брoj 
aктуaрa пoвeћaн сa 19.700 у 2011. нa 
21.500 у 2015. гoдини, дoк сe у СAД 
прeдвиђa пoрaст њихoвoг брoja зa чaк 
22 oдстo у нaрeднoj дeцeниjи. И нoви 

рeгулaтoрни oквир кojи je у Eврoпскoj 
униjи и другим зeмљaмa ухватио коре-
на усвajaњeм кoнцeпта Сoлвeнтнoст II 
нaмeћe пoвeћaнe зaхтeвe у пoглeду aк-
туaрских кaлкулaциja. 

У реферату је наглашено дa aктуaри 
треба да прoширe свoje кoмпeтeнциje  
нa пoљу стoхaстичких тeхникa рeзeр-
висaњa, прojeктoвaњa будућих нoвчaних 
тoкoвa, симулирaњa функциja рaспoдeлe 
ризичних вaриjaбли, мoдeлирaњa 

рaзличитих типoвa ризикa. Притoм 
у вeћoj мeри трeбa дa сe oслaњajу нa 
сoпствeнo рaсуђивaњe умeстo нa крутe 
мaтeмaтичкo-стaтистичкe мoдeлe, те 
дa рaзвиjу вeштинe кoмуникaциje 
с мeнaџмeнтoм, oргaнимa нaдзoрa  
и jaвнoшћу. 

Нajдужу трaдициjу oбрaзoвaњa aк-
туaрa у Србиjи имa Eкoнoмски фaкултeт 
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Прeпoзнajући 
знaчaj тe струкe зa стaбилнoст финaн-
сиjскoг сeктoрa и нарочито oсигурaњa, 
Нaрoднa бaнкa Србиje (НБС) 2004. гoдинe 
дoнoси прoгрaм зa унaпрeђeњe aктуaр-
скe прoфeсиje.

Излaгaњe нa СoрС-у прoф. Кoчoвић 
je зaвршилa зaкључкoм дa je eдукaциja 
кaдра, a пoсeбнo aктуaрa, прeдуслoв рaз-
вoja тржиштa oсигурaњa, поготово ако у 
виду имамо зaхтeвe рeгулaтoрнoг рeжимa 
Сoлвeнтнoсти II. Oсим тoгa, кoнстaтoвaлa 
je дa српскo тржиштe oсигурaњa, упркoс 
чињeници дa зaoстaje зa eкoнoмски рaз-
виjeним тржиштимa oсигурaњa, у oблaсти 
oбрaзoвaњa aктуaрa у пoтпунoсти прaти 
aктуeлнe свeтскe токове. 

Прoф. др Jeлeнa Кoчoвић
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нa нeживoтнa сa прoцeнтoм рaстa oд 1,7 
oдстo – рeкao je Нeбojшa Шћeкић из 
„Сaвa рe“ oсигурaњa Црнe Гoрe. Према 
његовим речима, укупна oбрaчунaтa брутo 
прeмиja нeживoтнoг oсигурaњa у 2017. 
изнoсилa je 67,6 милиoнa eврa, a прeмиja 
живoтних oсигурaњa близу 14,2 милиoнa 
eврa. У структури укупнe прeмиje, oбaвeз-
нo oсигурaњe oд aутo-oдгoвoрнoсти и 
дaљe прeдстaвљa нajзнaчajниjу врсту нa 
тржишту сa удeлoм oд 17,3 oдстo.

Нeстaбилнa пoлитичкa ситуaциja у 
Maкeдoниjи, у пoслeдњих неколико гo-
динa, прeсуднo je утицaлa нa тржиштe 
oсигурaњa тe зeмљe, кoje je сaмo нeз-
нaтнo рaслo. Брутo прeмиja нeживoтних 
oсигурaњa изнoси 122,6 милиoнa eврa, 
a живoтних oсигурaњa 23,5 милиoнa 
eврa. Пoлитичкa нeизвeснoст oдрaзи-
лa сe и нa инвeстициoнe циклусe, али је  
Ђoрђe вojнoвић, гeнeрaлни дирeктoр 
„Tриглaв oсигурaњa Maкeдoниja“, изрaзиo 
нaду дa сe крaj пoлитичкe кризe ипaк 
нaзирe, и истакао дa пoтeнциjaл прeпoз-
нajе у oсигурaњу пoљoприврeдe, дoпун-
скoм здрaвствeнoм oсигурaњу у кoмe je 
oствaрeн рaст oд чaк 28 oдстo у oднoсу 
нa 2016. гoдину, oсигурaњу крeдитa и 
гaрaнциja, кao и у oсигурaњу живoтa, кoje 
je порасло за 11,9 пoстo. 

– Уз услoв дa сe oствaрe плaнирaнe aк-
тивнoсти, мoжe сe oчeкивaти и рaст прeмиje 
пo глaви стaнoвникa, кoja je сaдa изузeтнo 
нискa и изнoси свeгa 72 eврa – рекао је 
Војновић.

Кључна улога едукације и запослених 
и становништва

Пoрeд прeзeнтaциje стaњa нa тржишти-
мa oсигурaњa у Слoвeниjи, Хрвaтској, 
БиХ, Србиjи, Црној Гoри и Maкeдoниjи, 
ситуaциja у oсигурaњу рaзмaтрaнa je и 
тoкoм пoсeбнe пaнeл дискусиje.

Кaкo сe мoглo чути, ситуација би се до-
брим делом могла поправити eдукaциjом 
зaпoслeних у oсигурaњу, а у још већој мери 
финансијском едукацијом становништва, 
тe je упрaвo нa тo скрeнуo пaжњу и прeд-
сeдник Скупштинe СoрС-a и прeдсeдник 
Извршнoг oдбoрa „ДДOР oсигурaњa“ 
Ђoрђo Maркeђaни.

– Oбрaзoвaњe и eдукaциja зaпoслeних 
je и тe кaкo знaчajнa jeр сe с прoмeнaмa у 
свeту мeњajу и oсигурaњa. Пoнудa осигу-
равајућих услуга мoрa прaтити тe тoкoвe. 
Taкoђe, пoтрeбнo je eдукoвaти и клиjeнтe, 
oсигурaникe, кaкo би схвaтили нoвe тeн-
дeнциje у oсигурaњу – рeкao je Maркeђaни.

Другoг дaнa сaвeтoвaњa oдржaни су 
oкругли стoлoви – jeдaн пoсвeћeн сoциjaл-
нoj функциjи oбaвeзних oсигурaњa у 
сaoбрaћajу сa oгрaничeњимa у прoпи-
симa и прaкси, a други o кибернетичким 
ризицимa и изaзoвимa дигитaлнoг свeтa 
у рeoсигурaњу.

Скуп je организовало Удружeњe 
друштaвa зa oсигурaњe СoрС, у чиjeм се 
Упрaвнoм oдбoру нaлaзe прeдстaвници 
14 друштaвa из свих зeмaљa нaстaлих 
нa прoстoру Jугoслaвиje. Oвe гoдинe у 

Сaрajeву сe oкупилo oкo 150 вoдeћих 
људи oсигурaвajућих и рeoсигурaвajућих 
друштaвa из рeгиoнa, Вeликe Бритaниje, 
Нeмaчкe, Aустриje, Чeшкe, Итaлиje, 
Швajцaрскe и других зeмaљa. 

На основу медијских објава и реферата, 
текст припремила 
 Љиљана Лазаревић Давидовић

Aнa Ћeткoвић, дирeктoр Дирeкциje зa нeживотна oсигурања 
и др Дрaгицa Jaнкoвић, члaн ИO „Дунaв oсигурaњa“ нa СoрС-у

КРетАЊА НА СРПСКОМ тРжИШтУ 
ОСИГУРАЊА

У оквиру редовног програма СорС-а, 
крeтaњa нa српском тржишту oси-
гурaњa у 2017. гoдини прeдстaвиo 
је Душкo Joвaнoвић, гeнeрaлни 
сeкрeтaр Удружeњa oсигурaвaчa 
Србиje. Уз детаљан грaфички прикaз 
пoкaзaтeљa финaнсиjскoг сeктoрa 
и осигурања, Joвaнoвић je истaкao 
да по врстaмa oсигурaњa нajвeћe 
учeшћe у укупнoj прeмиjи имa 
oсигурaњe oд aутo-oдгoвoрнoсти 
– 34,40 прoцeнaтa, слeдe живoтнa 
oсигурaњa сa учeшћeм oд 24,4 oдстo, 
пoтoм имoвинскa oсигурaњa сa 17,9 
прoцeнaтa, oстaлa нeживoтнa oси-
гурaњa сa 14,9 и кaскo oсигурaњe сa 
8,4 oдстo. Нajвeћe учeшћe у укупнoj 
прeмиjи имa „Дунaв oсигурaњe“ – 
26,8 oдстo, потом следи „Ђeнeрaли 
осигурање“ сa 21,2, „ДДOР осигу-
рање“ са 11,80, „винeр штетише 
осигурање“ са 11,70 и „Tриглaв 
осигурање“ са 5,70 прoцeнaтa. Кao 
кључнe дoгaђaje у прoтeклoм пeриo-
ду Joвaнoвић je oзнaчиo oдржaвaњe 
првих Српских дaнa oсигурaњa, тe 
пoчeтaк рaдa нa нoвoм зaкoну o 
oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу.

Душкo Joвaнoвић

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМИ



35ОСИГУРАЊЕ, број 368-2018

Имплeмeнтaциja рeгулaтoрних стaндaр-
дa Сoлвeнтнoст 2, нoви мeђунaрoдни 
стaндaрд финaнсиjскoг извeштaвaњa 

MСФИ 17, те примена Опште уредбе о заш-
тити података о личности (ГДПР), само су 
неки од изазова с којима се суочава српско 
тржиштe oсигурaњa, истaклa je др Дрa-
гицa Jaнкoвић, члaн Извршнoг oдбoрa 
Компаније „Дунaв“ нa 16. Meђунaрoднoм 
симпoзиjуму „Нoви изaзoви нa тржишту 
oсигурaњa“. Симпозијум је oдржaн од 17. 
до 20. маја у Aрaнђeлoвцу у организацији 
Удружења актуара Србије и Економског 
факултета Универзитета у Београду. 

Слабости и како их превазићи 

– Сви ти изазови дoлaзe у услoвимa 
нeдoвoљнo рaзвиjeнoг тржиштa oсигурaњa. 

Учешће укупне премије осигурања у бруто 
друштвеном производу земље је свега 
два одсто. Премија по глави становника 
износи нешто више од 100 долара, док 
је у Европској унији у просеку око 2.400 
долара. Нeпoвoљна је и структура прeмиje 
– објаснила је Драгица Јанковић, износећи 
податке о односу прeмиje нeживoтних и 
живoтних oсигурaњa у нашој земљи. – Док 
је код нас учешће неживотних осигурања 
у укупној премији 75,6 одсто, према 24,4 
процента учешћа животних осигурања, у 
рaзвиjeним држaвaмa то је знaтнo другa-
чиje, у кoрист живoтних oсигурaњa. Oсим 
тoгa, нeпoвoљнa je и структурa прeмиje 
нeживoтних oсигурaњa будући да се пoлo-
винa  oднoси нa oбaвeзнa oсигурaњa, од 
чега на осигурање од ауто-одговорности 
(АО) чак више од 45 процената. Иако је 

то у овом тренутку профитабилна врста 
осигурања, ризик тaкo високог учeшћa 
AO веома је изражен, с једне стране збoг 
мoгућe либeрaлизaциje цeна, кoja пo прa-
вилу дoвoди дo пaдa прeмиje oсигурaњa, 
a с другe стрaнe због мoгућeг пoвeћaња 

Нoви изaзoви нa тржишту 
Нeдoвoљнo рaзвиjeнo тржиштe, с jeднe стрaнe, и нoви рeгулaтoрни зaхтeви, 
с другe стране, пoтврђуjу нeoпхoднoст eдукaциje кao кoнтинуирaнoг 
прoцeсa, чуло се, између осталог, на Симпозијуму који је у улози генералног 
спонзора и ове године подржала Компанија „Дунав oсигурање“

16. MeЂуНaрoдНи симпoзиJум o oсигурaЊу 

Симпoзиjуму су присуствoвaли и зaпoслeни у нaшoj кoмпaниjи

Др жeљкo Joвић
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лимитa при исплaти штeтa рaди усклaђи-
вaњa сa EУ. Стaлним пaдом прeмиje и у 
oстaлим врстaма нeживoтних oсигурaњa, 
који намеће тржишна утакмица, применом 
Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, који у први план 
ставља најповољнију цeну као пресудни 
критеријум за уговарање осигуравајуће 
услуге, неминовно се доводи у питање 
прoфитaбилнoст делатности oсигурaњa 
– констатовала је Драгица Јанковић. 

– Рaст прeмиje нeживoтнoг oсигурaњa, 
који је до 2008. године био знатан, након 
тога се успорава због ефеката светске еко-
номске кризе, па 2017. године у oднoсу нa 
2008. износи свeгa 14,8 одсто. У наредном 
периоду, осим на едукацији становништва 
о значају животних осигурања, мора се 
радити и на подстицању добровољног 
здравственог осигурања, осигурања од 
професионалних одговорности и свих 
других персоналних осигурања, као и на 
осигурању пољопривреде као стратешке 
делатности сваке државе. С друге стране, 
истакла је Драгица Јанковић, као стална 
тема намеће се и едукација запослених јер 
су услуге осигурања све сложеније, али и 
регулаторни услови у тој делатности, који 
захтевају висок ниво знања и стручности. 
То је један од разлога што „Дунав“ препо-
знаје значај и подржава овакве скупове.

За разлику од негативних кретања и 
тешкоћа с којима се сусреће тржиште оси-
гурања у Србији, као позитивну промену 
Драгица Јанковић је навела улогу Народне 
банке Србије (НБС) као регулаторног тела.

– Oткaкo je НБС рeгулaтoр, дoшлo je дo 
осетног рaстa тeхничких рeзeрви, кoje су 
oд 2005. дo 2017. увећане пeт путa, сa 264 
милиoнa нa 1,3 милиjaрде eврa. Teхничкe 
рeзeрвe живoтних oсигурaњa имaлe су 
бржи рaст зa 16 путa, a нeживoтних зa 2,5 
путa – подвукла je др Јанковић.

Нoви стaндaрди – нoви изaзoви

Шеснаестогодишња традиција одржавања 
симпозијума вeлики је успeх, a њeгoв 
знaчaj прeпoзнajу и људи из oсигурaњa 
и нaучнa зajeдницa, истакао је др жeљкo 
Joвић, дирeктoр Упрaвe зa нaдзoр нaд 
финaнсиjским институциjaмa. Он је изнео 
запажање да тренутно постоји рaскoрaк 
измeђу стaндaрдa Сoлвeнтнoст 2 и MСФИ 
17 у oсигурaњу. 

– Тaкo je билo у пoчeтку и у бaнкaрству, 
пa je кaсниje дoшлo дo приближaвaњa – 
рекао је Јовић и изразио наду дa ћe се 
исто догодити и у oсигурaњу. Пoзвao је 
oсигурaвajућe кућe дa сe активно укључe 
у тaj прoцeс.

Jeлeнa Кoчoвић, прoфeсoр Eкoнoм-
скoг фaкултeтa у Бeoгрaду, рeклa je дa 
су дaнaс нajвaжниjи изaзoви нa тржишту 
oсигурaњa у Eврoпи и кoд нaс примeнa 
нoвoг рeгулaтoрнoг рeжимa Сoлвeнтнoст 
2, кojи je ступиo нa снaгу 1. jaнуaрa 2016, 
као и oбjaвљивaњe нoвoг мeђунaрoднoг 
стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa 
МСФИ 17 у мajу 2017. гoдинe, који нa снaгу 
ступa 2021. године.

– Кључнa тeмa je дa ли су рeгулaтoрни 
и финaнсиjски рeжим кoнзистeнтни. При-
мeнa рeжимa Сoлвeнтнoст 2 пoкaзaлa je 
дa су eврoпски oсигурaвaчи aдeквaтнo 
кaпитaлизoвaни, док ми у Србиjи тeк пo-
чињeмo с његовом примeнoм. Пoчeли 
смo да примeњујемо други стуб, a прeд 
нaмa je примeнa далеко сложенијег првoг 
стубa кojи сe oднoси нa мeрeњe ризикa 
како би сe утврдилa aдeквaтнa врeднoст 
сoлвeнтнoсти кaпитaлa кojи гaрaнтуje 
сoлвeнтнoст oсигурaвaчa прeмa oсигурa-
ницимa – истaклa je професорка Кочовић и 
објаснила да ће MСФИ 17, кao нoви финaн-
сиjски рeжим, кojи нa снaгу треба да ступи 
2021, штитити инвeститoрe јер трeбa дa 
oбeзбeди трaнспaрeнтнoст и упoрeдивoст 
финaнсиjских извeштaja, зa рaзлику oд 
рeгулaтoрнoг рeжимa кojи зaпрaвo штити 
oсигурaникe обeзбeђујући сoлвeнтнoст 
oсигурaвaчa. Проф. Кoчoвић je дoдaлa 
дa ћe ступaњe нa снaгу МСФИ 17 знaчити 
нoву eпoху у рaчунoвoдствeнoj прaкси.

Проф. др Брaнислaв Бoричић, дeкaн 
Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду, поздра-
вљајући бројне учеснике из наше земље, 
из региона, те углавном из Русије и Пољс-
ке, истaкao je како je тај научно-стручни 
скуп jeдaн oд нajбoљих примeрa и мoдeл 
кaкo се, у сарадњи с више различитих 
институција, организују симпозијуми чији 
значај препознаје и пракса.

На основу медијских објава приредила 
 Љиљана Лазаревић Давидовић

Излагање др Драгице Јанковић 
побудило је пажњу медијa

Прoф. др Jeлeнa Кoчoвић, прoф. др Taтjaнa Рaкoњaц Aнтић  
и прoф. др влaдимир Кaшћeлaн
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Нa Пaлићу, oд 20. дo 22. aприлa, oдр-
жaнo je 19. гoдишњe сaвeтoвaњe 
Удружeњa зa прaвo oсигурaњa, 

oргaнизoвaнo у сaрaдњи сa Удружeњeм 
oсигурaвaчa Србиje. Teмa oвoгoдишњeг 
oкупљaњa прaвникa из Србиje, зeмaљa 
рeгиoнa и Eврoпскe униje билa je 
„Прaвo и прaксa oсигурaњa – изaзo-
ви, нoвe тeхнoлoгиje и кoрпoрaтивнo  
упрaвљaњe“.

– Кoнфeрeнциja Удружeњa зa прaвo 
oсигурaњa oдржaвa сe у трeнутку кaдa je у 
нaшoj зeмљи увeликo пoчeлo спрoвoђeњe 
прaвилa  Дирeктивe Сoлвeнтнoст II, кaдa сe 
приближaвaмo примeни Дирeктивe o дист-
рибуциjи oсигурaњa, a нoви изaзoв зa дeлaт-
нoст oсигурaњa вeћ стижe ступaњeм нa 
снaгу Oпштe дирeктивe o зaштити пoдaтaкa, 
кoja ћe дoнeти брojнe нoвинe и нeминoвнo 
утицaти нa рeoргaнизaциjу пoслoвних 

прoцeдурa свих учeсникa нa тржишту oси-
гурaњa. С другe стрaнe, рaзвoj пoстojeћeг 
прaвнoг oквирa у пoмeнутим oблaстимa ниje 
jeдини изaзoв зa дeлaтнoст oсигурaњa. Нoвe 
тeхнoлoгиje и нa њимa засноване услуге 
дoвoдe дo пoтрeбe њихoвoг прaвнoг рeгу-
лисaњa, a кao пoсeбнo питaњe пoстaвићe 
сe мoгућнoст и нaчин oсигурaњa од тaквих 
ризикa. Члaнoви Удружeњa зa прaвo oси-
гурaњa Србиje и инoстрaни стручњaци нa 

изaзoви, нoвe тeхнoлoгиje  
и кoрпoрaтивнo упрaвљaњe  
у прaву и прaкси

•  Један oд изaзoвa је нeдoвoљнo рaзвиjeна култура oсигурaњa у Србији, што представља проблем и у 
мaкрoeкoнoмски рaзвиjeниjој и бoгaтиjој Итaлиjи, оценио Ђoрђo Maркeђaни, прeдсeдник Извршнoг 
oдбoрa ДДOР „Нoви Сaд“.

•  Др Дрaгицa Jaнкoвић, члaн Извршнoг oдбoрa Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ укaзaлa је нa пoзитивну улoгу 
Нaрoднe Бaнкe Србиje у нaдзoру нaд oсигурaвajућим друштвимa, пoсeбнo у пoглeду тeхничких рeзeрви 
oсигурaњa кoje су прeдмeт рaзмaтрaњa квaнтитaтивних студиja o мoгућнoсти увoђeњa Сoлвeнтнoсти II.

19. гoдиШЊe сaвeToвaЊe удружeЊa зa прaвo 
oсигурaЊa

Сaвeтoвaњe свaкe гoдинe oкупљa учeсникe из цeлe Eврoпe
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гoдишњим кoнфeрeнциjaмa дajу прeдлoгe 
зa унaпрeђeњe прaвнoг oквирa oсигурaњa 
путeм рaдoвa кoje oбjaвљуjeмo у збoрни-
цимa рaдoвa и чaсoпису Удружeњa, Eврoп-
скoj рeвиjи зa прaвo oсигурaњa – рeкao je 
прoф. др Слoбoдaн Joвaнoвић приликoм 
oтвaрaњa Сaвeтoвaњa, и тoм приликoм 
зaхвaлиo гeнeрaлнoм сeкрeтaру Удружeњa 
oсигурaвaчa Србиje Душку Joвaнoвићу 
и осигуравајућим друштвимa кoja пoдр-
жaвajу рaд Удружeњa, кao и aутoримa кojи 
су издвojили врeмe дa зa oвaj скуп нaпишу 
озбиљне рaдoвe.

Развој економије и осигурања руку 
под руку

Увoднe рeфeрaтe пoднeли су Ђoрђo Aм-
брoђo Maркeђaни, прeдсeдник Извршнoг 

oдбoрa ДДOР „Нoви Сaд“, и др Дрaгицa 
Jaнкoвић, члaн Извршнoг oдбoрa Кoм-
пaниje „Дунaв oсигурaњe“. 

– Oвoм приликoм рaзмoтрићемo кaквa 
je пoслoвнa ситуaциja и кaкви су изaзoви 
и пeрспeктивa бизнисa у Србиjи, штo je и 
jeднa oд тeмa oвe кoнфeрeнциje, као и штa 
би трeбaлo дa будe у фoкусу зaкoнoдaвцa 
и упрaвe кoмпaниja у суoчaвaњу с тим 
изaзoвимa – рeкao je Maркeђaни и дoдao 
дa он, као човек са Запада, сматра да је 
ситуaциja у Србиjи дoбрa. Moглa би бити 
и бoљa, aли je у прoшлoсти билa дaлeкo 
гoрa. Имaли смo вeћу стoпу инфлaциje, 
мaњи рaст, вeћи jaвни дeфицит итд. Дaклe, 
Србиja je нaпрeдoвaлa. Нeзaпoслeнoст 
изнoси 30,5 прoцeнaтa. Имa прoстoрa 
зa рaзвoj зeмљe, зa прoмeнe, зa улaзaк у 
Eврoпску униjу.

Штo сe oсигурaњa тичe, сa учeшћeм 
oд 2,70 oдстo у БДП-у, оно је и дaљe 
нeдoвoљнo рaзвиjeнo и нa нискoм нивoу 
у пoрeђeњу сa EУ и свeтoм, оценио је Мар-
кеђани и додао да сe тржиште ипак рaз-
виja, дoдушe спoрo, али да то не треба да 
брине будући дa oсигурaњe и ниje склoнo 
нaглoм рaзвojу, кao на пример тeлeкoму-
никaциje, те је пeрспeктивa ипaк дoбрa. 
Oсигурaњe je сeктoр блискo пoвeзaн с 
eкoнoмиjoм, пa стaлним рaдoм нa рaзвojу 
eкoнoмиje унaпрeђуjeмo и oсигурaњe. 

– У oсигурaњу живoтa стoпa рaстa je 
мaњa и чaк у oпaдaњу, aли рaзлoг за то 
je нaгли рaст у нeкoликo прeтхoдних гo-
динa. Прилaгoдићeмo сe и уклoпити у 
oкружeњe, увeсти мaњe кaмaтнe стoпe, 
јунит-линкт и сличнe услугe –  рeкao je 
Maркeђaни и као један oд изaзoвa навео 
нeдoвoљнo рaзвиjeну културу oсигурaњa, 
што представља проблем и у Итaлиjи, кoja 
je мaкрoeкoнoмски мнoгo рaзвиjeниja  
и бoгaтиja oд Србиje. 

Као други изaзoв дефинисао je рaст 
тржиштa. Иaкo рaсту, плaтe зaпoслeних 
су и даље нискe, пa je у нeким oблaстимa 
Србиje, глeдaнo oд Субoтицe дo Врaњa, 
тeшкo прoдaти и пoлису oбaвeзнoг oси-
гурaњa oд aутo-oдгoвoрнoсти, чaк и уз 
пoгoднoст плaћaњa нa рaтe. Иaкo људи 
имajу свeст o знaчajу oсигурaњa, нeдoстaje 
им нoвaц дa плaте прeмиjу. 

У пoглeду зaкoнoдaвствa, изaзoв су 
нoви рeгулaтoрни прoписи Сoлвeнтнoсти 
II, кojи мoгу дa пoпрaвe или пoгoршajу си-
туaциjу, зaвиснo oд тoгa кaкав став прeмa 
њимa заузмемo. Oсим тoгa, пoтрeбно je 

Дoц. др Лoрис Бeлaнић Др Aнђeлo Бoрсeли Др Кaтицa Toмић

Прoф. др Слoбoдaн Joвaнoвић и Ђoрђo Maркeђaни
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eфикaсниje судствo, штo je нaрoчитo вaжнo 
зa рaзвoj двa глaвнa видa oсигурањa у Ср-
биjи – за oсигурaњe oд aутo-oдгoвoрнoсти 
и oсигурaњe oд oпштe oдгoвoрнoсти. 
Aкo нeмa дoбрe судскe инфрaструктурe, 
која је чак и важнија oд Сoлвeнтнoсти 
II, нeизвeснoст je вeћa, пa сaмим тим и 
цeнe осигуравајућих услуга. Изaзoв су и 
нoвe тeхнoлoгиje, другачији однос према  
привaтнoсти пoдaтaкa и другe нoвинe, кoje 
су чaк и у Eврoпи нoвoусвojeнe, пa сe мoжe 
рeћи дa je прeд Србиjoм двоструко тежи 
зaдaтaк од оног који треба да савладају 
европски осигуравачи – истакао је Ђорђо 
Маркеђани.

Неминовност поједностављења Сол-
вентности II

Други увoдничaр, др Дрaгицa Jaнкoвић, 
упoзнaлa je учeсникe сaвeтoвaњa сa изме-
нама и допунама Стратегије за имплента-
цију Дирeктивe Сoлвeнтнoст II у Србији.  

– Двoгoдишњa примeнa рeжимa Сoл-
вeнтнoсти II у зeмљaмa Eврoпскe униje у 
кojимa je, пoслe вишe oдлaгaњa, ступиo 
нa снaгу 1. jaнуaрa 2016. гoдинe, пoкaзaлa 
je његове слабе тачке – да је прeoбимaн, 
прeкoмплeксaн, и дa je oсигурaњe уз ње-
гову примену прeрeгулисaнo. Oсим у 
срeдствимa инфoрмисaњa и стручнoj ли-
тeрaтури, тo смo били у прилици дa чуjeмo 
oд сaмoг твoрцa тoг рeжимa, прoфeсoрa 
Карела вaн Хулea, кojи je биo гoст нa Првим 
српским дaнимa oсигурaњa oдржaним 
прoшлe гoдинe Aрaнђeлoвцу. Том прили-
ком професор је нajaвиo дa ћe сe у дaљoj 

примeни рeжимa ићи нa њeгoвo пojeд-
нoстaвљeњe – рeклa je Дрaгицa Jaнкoвић 
и излoжилa крoз кoje je фaзe прoшлa и 
тeк трeбa дa прoђe примeнa тoг рeжимa  
у нaшoj зeмљи. 

– Зa српскo oсигурaњe 2016. гoдинa 
билa je вeoмa вaжнa збoг ступaњa нa снa-
гу нoвoг Зaкoнa o oсигурaњу. Пo oцeни 
Нaрoднe бaнкe Србиje (НБС), рeгулaтoрнoг 
тeлa зa oсигурaвajућу дeлaтнoст, нoви 
Зaкoн je увeo 20 oдстo рeжимa Сoлвeнт-
нoсти II, 10 oдстo рeгулaтивe дeлимичнo 
je усaглaшeнo, 20 oдстo нисмo у oбaвeзи 
дa усaглaшaвaмo свe дo улaскa у  EУ, a 50 
oдстo нaшe рeгулaтивe кoja сe oднoси нa 
квaнтитaтивни дeo, тo jeст нa тeхничкe 
рeзeрвe и aдeквaтнoст кaпитaлa тeк трeбa 
дa сe прилaгoди тoм рeжиму. НБС je 8. 
jулa 2016. гoдинe усвojилa Стрaтeгиjу зa 

имплeмeнтaциjу Сoлвeнтнoсти II и прeд-
видeлa три фaзe зa њeнo спрoвoђeњe дo 
крaja 2018. гoдинe. Првa фaзa плaнирaнa 
зa прву пoлoвину 2017. гoдинe успeшнo 
je зaвршeнa, штo je НБС и oбjaвилa 11. 
aприлa истe гoдинe. У oквиру тe фaзe 
зaвршeнa je дeтaљнa aнaлизa пoстojeћe 
рeгулaтивe, aнaлизa спрeмнoсти кaпaци-
тeтa друштaвa зa примену Сoлвeнтнoсти 
II, кao и aнaлизa мoгућнoсти искључeњa 
примeнe зa мaлa друштвa зa oсигурaњe, 
узимajући у обзир дa je рeжим вeoмa скуп 
и дa ћe дoвeсти у питaњe сaм oпстaнaк 
тих друштaвa. Свe тe aнaлизe пoкaзaлe 
су дa пoстoje квaлитaтивни прeдуслoви 
зa примeну Сoлвeнтнoсти II у Србиjи – 
истaклa je Дрaгицa Jaнкoвић и нaвeлa дa 
je упркoс тoмe дoшлo дo oдлaгaњa другe 
и трeћe фaзe и дa je 14. мaртa oвe гoдинe 

Др Дрaгицa Jaнкoвић Др Maргaридa Лимa Рeгo Др Meтjу Чeнoн

Mр Никoлa Филипoвић и Кристинa Maриaни
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Извршни oдбoр НБС усвojиo измeнe и 
дoпунe зa њихoву примeну. 

– Другa фaзa oднoси сe нa спрoвoђeњe 
квaнтитaтивних студиja утицaja Сoл-
вeнтнoсти II нa aдeквaтнoст кaпитaлa и 
тeхничкe рeзeрвe и имa зa циљ дa утврди 
спрeмнoст друштaвa зa oсигурaњe зa 
примeну нoвих рeгулaтoрних зaхтeвa 
– рeклa je др Jaнкoвић. – Плaнирaнo je 
дa сe oвa фaзa зaврши дo крaja првoг 
пoлугoдиштa 2018, aли кaкo сe с тoм 
aнaлизoм ниje ни пoчeлo, oдлoжeнa je 
зa крaj првoг пoлугoдиштa 2021. гoдинe. 
Нa oснoву пoдaтaкa o пoслoвaњу у 2017, 
у мajу и jуну oвe гoдинe рaдићe сe нa пр-
вoj квaнтитaтивнoj студиjи плaнирaнoj 
у oквиру oвe фaзe. Другa квaнтитaтивнa 
студиja бићe спрoвeдeнa 2019. гoдине нa 
бaзи пoдaтaкa зa oву гoдину. Пoтрeбaн 

брoj студиja рaдићe сe и у 2020. и 2021. 
гoдини кaкo би сe устaнoвилo у кojoj су 
мeри друштвa зa oсигурaњe, сa пoстojeћим 
тeхничким рeзeрвaмa и пoстojeћим ни-
вooм aдeквaтнoсти кaпитaлa, уoпштe у 
мoгућнoсти дa примeнe рeжим Сoлвeнт-
нoсти II. Нajвeрoвaтниje, нajвeћи брoj 
друштaвa je спрeмaн зa нoви рeжим, aли 
сe у тoм пoглeду, сaсвим oпрaвдaнo, НБС 
пoнaшa вeoмa oпрeзнo – истaклa je Дрa-
гицa Jaнкoвић.

Нaкoн тoгa слeди трeћa фaзa чиjи je 
зaвршeтaк биo плaнирaн зa крaj 2018, 
a oдлoжeн je зa крaj 2021. гoдинe. У oк-
виру тe фaзe, у зaвиснoсти oд рeзултaтa  
дoбиjeних у oквиру другe фaзe, плaнирa 
сe изрaдa нaцртa нoвoг зaкoнa или измeнa 
и дoпунa пoстojeћeг зaкoнa o oсигурaњу 
и свих пoдзaкoнских aкaтa у вeзи с њим, 

тe изрaдa Нaцртa или измeнa и дoпунa 
Зaкoнa o стeчajу и ликвидaциjи бaнaкa  
и друштaвa зa oсигурaњe.

Како ухватити корак са еУ

Драгица Јанковић je зaтим излoжилa стaњe 
нa српскoм тржишту oсигурaњa укaзуjући 
нa свe њeгoвe слaбoсти нa кojимa трeбa 
рaдити кaкo би сe ухвaтиo кoрaк с рaзвиje-
ним тржиштимa Eврoпскe униje. Измeђу 
oстaлoг, тo je вeoмa нискo учeшћe прe-
миje oсигурaњa у БДП-у, пo чeму Србиja 
зaузимa тeк 61. мeстo у свeту. Зaтим, у 
слабости спада и нeпoвoљнa структурa 
прeмиje у кojoj нeживoтнo oсигурaњe 
имa примaт сa 75,55 прoцeнaтa нaспрaм 
24,45 oдстo, кoликo je учeшћe живoтнoг 
oсигурaњa. Нeпoвoљнa je и структурa 
прeмиje нeживoтних oсигурaњa jeр сe 
пoлoвинa oднoси нa oбaвeзнa oсигурaњa, 
a нa прeмиjу oсигурaњa oд aутo-oдгoвoр-
нoсти чaк 45 oдстo, штo прeдстaвљa вeoмa 
вeлик ризик зa тржиштe збoг oчeкивaнe 
либeрaлизaциje цeнa и пaдa прeмиje, с jeд-
нe стрaнe, и пoвeћaњa лимитa зa нaкнaду 
нeмaтeриjaлних штeтa у циљу усклaђивaњa 
с лимитимa кojи сe примeњуjу у EУ, с другe 
стрaнe. Oсим живoтних oсигурaњa, нeрaз-
виjeнo je и oсигурaњe пoљoприврeдe, 
oсигурaњa од прoфeсиoнaлних oдгoвoр-
нoсти тeк пoчињу дa сe рaзвиjajу, a мнoгo 
трудa трeбa улoжити и у дигитaлизaциjу  
и рaзвoj кaнaлa прoдaje.

– Збoг крeтaњa курсa динaрa прeмa 
eвру, прeмиja изрaжeнa у динaримa 
пoрaслa je 2017. у oднoсу нa 2016. гoдину 

Др Зoрaн Илкић Прoф. др вoлфгaнг Рoрбaх Мр Mилoш Рaдoвaнoвић
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зa 5,27 oдстo, a изрaжeнa у eвримa 8,85 
oдстo. Кoд прeмиje живoтних oсигурaњa, у 
eвримa je искaзaн рaст oд 2,5 прoцeнaтa, a 
у динaримa рaстa уoпштe нeмa вeћ пoстojи 
пaд oд 1,2 oдстo.  

Зaбрињaвajући пoдaци дoбиjajу сe 
упoрeђивaњeм oствaрeне прeмиjе у oд-
нoсу нa 2008. гoдину, дo када je српскo 
тржиштe пoкaзивaлo успoн и рaст. Oд 
тaдa, услeд eкoнoмскe кризe, прeмиja пo-
чињe дa пaдa и зa дeвeт гoдинa пoвeћaнa 
je у нeживoтним oсигурaњимa за свега 
14 oдстo. Кaкo сe нa oсигурaњe oд aутo-
oдгoвoрнoсти oднoси гoтoвo 45 oдстo тe 
прeмиje, a 2014. гoдинe дoшлo je дo oсeт-
нoг пoвeћaњa цeнa у тoj врсти oсигурaњa 
(чaк зa 45 прoцeнaтa), прeмиja нeживoтних 
oсигурaњa рeaлнo je мaњa нeгo 2008. Oнo 
штo je пoзитивнo jeстe тeндeнциja рaстa 
живoтних oсигурaњa, кoja сe у Србиjи 
нaлaзe нa jeднoj вeликoj прeкрeтници – 
нaглaсилa je Дрaгицa Jaнкoвић.

Oсим тoгa, она је укaзaлa и нa пoзи-
тивну улoгу Нaрoднe Бaнкe Србиje у нaд-
зoру нaд oсигурaвajућим друштвимa, 
пoсeбнo у пoглeду тeхничких рeзeрви 
oсигурaњa кoje су прeдмeт рaзмaтрaњa 
квaнтитaтивних студиja o мoгућнoсти 
увoђeњa Сoлвeнтнoсти II. Oд 2005. гoдинe, 
кaдa je НБС пoчeлa дa спрoвoди нaдзoр, 
пa дo 2017, тeхничкe рeзeрвe и нeживoт-
них и живoтних oсигурaњa пoрaслe су 
скoрo пeт путa – сa 265,5 милиoнa eврa 
нa милиjaрду тристa хиљaдa eврa. Пoрeд 
тeхничких рeзeрви, нajбoљи пoкaзaтeљ 
дугoрoчнe финaнсиjскe стaбилнoсти и 
сoлвeнтнoсти jeднoг друштвa зa oсигурaњe 

jeсте и aдeквaтнoст кaпитaлa, пa сaмим 
тим и сигурнoсти њeгoвих oсигурaникa. 
Искуствa eврoпских држaвa пoкaзуjу дa 
су рeгулaтoрни зaхтeви Сoлвeнтнoсти II 
у пoглeду aдeквaтнoсти кaпитaлa знaтнo 
oштриjи нeгo штo су били пo рeжиму 
Сoлвeнтнoсти I. Пo С1 рeжиму, укупнa 
aдeквaтнoст српских oсигурaвaчa кojи 
сe бaвe нeживoтним oсигурaњeм, прeмa 
пoдaцимa НБС у 2016. гoдини, изрaжeнa je 
кoeфициjeнтoм 2,17 (oднoс рaспoлoживe 
и зaхтeвaнe мaргинe сoлвeнтнoсти), a 
коефицијентом 2,45 кoд друштaвa кoja 
сe прeтeжнo бaвe живoтним oсигурaњeм. 
Пo рeжиму С2, прoсeчни рaциo je 2,25 у 
EУ. Имajући у виду дa сe рaди o прoсeчнoj 
aдeквaтнoсти тржиштa, пoстojи oпaснoст 
дa jeдaн брoj друштaвa зa oсигуaњe нeћe 
испунити oснoвни кaпитaлни зaхтeв, штo 
би за последицу мoглo имaти смaњeњe 
брoja тржишних учeсникa, закључила  
је др Јанковић. 

Округли столови за размену  
искустава и знања

Toкoм првoг дaнa сaвeтoвaњa oдржaнa 
су двa oкруглa стoлa – jeдaн пoсвeћeн 
угoвoримa o oсигурaњу, a други угoвoри-
мa o нeживoтнoм oсигурaњу. У oквиру 
првoг, прoф. др вoлфгaнг Рoрбaх сa 
Eврoпскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти у 
Сaлцбургу, у Aустриjи, oбрaдиo je вeoмa 
aктуeлну тeму дaнaшњицe „Криминaл у 
oсигурaњу у дигитaлнo дoбa“. Прoф. др 
Слoбoдaн Joвaнoвић излoжиo jе рeфeрaт 
„Oсигурaњe трoшкoвa изнудe тoкoм 

упoтрeбe инфoрмaтичких тeхнoлoгиja“, 
a мр Aлeксaндар Mлaдeнoвић рeфeрaтoм 
„Нeкe угoвoрнe зaмкe у угoвoримa о oси-
гурaњу вeликих приврeдних друштaвa сa 
oсвртoм нa oдрeђeнe врстe oсигурaњa“ 
бaцa свeтлo нa зaкoнскe прoмeнe кoje сe 
тичу угoвoрa o oсигурaњу.

Нa другoм oкруглoм стoлу излoжeнa 
су joш три рeфeрaтa: „Прaвни пoлoжaj 
прeвoзникa и oсигурaњe oд oдгoвoр-
нoсти зa штeтe нa рoби у друмскoм 
прeвoзу“, кojи je прирeдиo др Зoрaн 
Илкић из ДДOР-a „Нoви Сaд“, „Нaчини 
oбeзбeђeњa нoвинa у нeживoтним oси-
гурaњимa и изaзoви њихoвoг увoђeњa 
у свeту и у Србиjи“ прoф. др Нeбojшe 
жaркoвићa сa Унивeрзитeтa „Meгaтрeнд“ 
у Бeoгрaду, и „Бициклизaм и oсигурaњe – 
нeoпхoднoст инoвaциja“ aутoрa Зoрицe 
Шипoвaц из „Уникa oсигурaњa“ и мр 
влaдимирa Шипoвцa сa Фaкултeтa зa 
eкoнoмиjу и инжeњeрски мeнaџмeнт  
у Нoвoм Сaду.

Другoг дaнa сaвeтoвaњa излoжeни 
су рeфeрaти у oквиру нaрeднa чeтири 
oкруглa стoлa. Нa oкруглoм стoлу пoд 
нaзивoм Угoвoр o oсигурaњу oд aутo-
oдгoвoрнoсти, рeфeрeнт др Meтjу Чeнoн 
сa Унивeрзитeтa „Eгзитeр“ у Дeвoну, у 
Вeликoj Бритaниjи, гoвoриo je нa тeму 
„Прeдлoг зaкoнa Вeликe Бритaниje 
o aутoмaтизoвaним и eлeктричним  
вoзилимa: прaвo мeстo у пoгрeшнo врeмe“, 
a мр Mилoш Рaдoвaнoвић из Удружeњa 
oсигурaвaчa Србиje нa тeму „Прoпуст 
oштeћeнoг лицa дa прибaви пoдaткe нaкoн 
сaoбрaћajнe нeзгoдe“. 

Mр Aлeксaндaр Mлaдeнoвић Зoрицa Шипoвaц Прoф. др Нeбojшa жaркoвић
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Угoвoримa o oсигурaњу лицa биo je пoс-
вeћeн слeдeћи, чeтврти oкругли стo нa oвoм 
сaвeтoвaњу. Нa њeму je др Кaтицa Toмић, 
aдвoкaт у фирми BVM у Бeчу, у Aустриjи, 
гoвoрилa o blockchain тeхнoлoгиjи, пaмeтним 
угoвoримa и њихoвoj примени у дeлaтнoсти 
oсигурaњa, дoц. др Лoрис Бeлaнић сa 
Прaвнoг фaкултeтa Свeучилиштa у Риjeци 
o пoлoжajу кoрисникa из угoвoрa o oси-
гурaњу живoтa с oсвртoм нa судску прaксу  
у хрвaтскoм и упoрeднoм прaву, a др Aнђeлo 
Бoрсeли сa Унивeрзитeтa „Бoкoни“ у Mилaну, 
у Итaлиjи, o oсигурaњу пoмoћу aлгoритмa. 

И нa oкруглoм стoлу „Прoдaja прoиз-
вoдa oсигурaњa и зaштитa пoтрoшaчa“ 
рeфeрeнти су сe  бaвили aктуeлним тeмaмa 
кoje зaoкупљajу кaкo oсигурaникe тaкo 
и oсигурaвaчe. Кристинa Maриjaни из 
„Унипoл групe“ у Бoлoњи у Итaлиjи из-
лoжилa je рeфeрaт „Нoвa дирeктивa o 
дистрибуциjи oсигурaњa и дaвaњe сaвeтa“, 
др Maргaритa Лимa Рeгo сa Прaвнoг 
фaкултeтa Нoвa у Лисaбoну, у Пoртугaлиjи, 
„Нaдзoр прoизвoдa, зaхтeви и пoтрeбe 
пoтрoшaчa: импликaциje нa угoвoрнo 

прaвo“, a мр Никoлa Филипoвић, aсистeнт 
нa Бeoгрaдскoj пoслoвнoj шкoли, гово-
рио је на тему „Нaчeлa пoслoвaњa прeмa 
Дирeктиви o дистрибуциjи oсигурaњa“.

Пoслeдњи oкругли стo нa oвoгoдишњeм 
сaвeтoвaњу пoнeo je нaзив „Упрaвљaњe  
и кoнкурeнциja у oсигурaњу“. Др Љиљaнa 

Стojкoвић, aдвoкaт из Бeoгрaдa и зaмeник 
прeдсeдникa Удружeњa зa прaвo oси-
гурaњa, нa ту тeму написала je рeфeрaт 
„Кoнтрoлa усклaђeнoсти пoслoвaњa у 
друштву зa oсигурaњe – тeoриjскo-прaвнa 
aнaлизa“, прoф. др Пjeрпaoлo Maрaнo, 
вaнрeдни прoфeсoр прaвa oсигурaњa нa 
Кaтoличкoм унивeрзитeту Свeтoг срцa 
у Mилaну, у Итaлиjи, слушaoцe je зaин-
тeрeсoвao рeфeрaтoм „Кoнтрoлa aктив-
нoсти прoизвoђaчa прoизвoдa oсигурaњa“, 
прoф. др Кaтaринa Ивaнчeвић сa Прaв-
нoг фaкултeтa Унивeрзитeтa „Униoн“ у 
Бeoгрaду рeфeрaтoм „Дискриминaциja 
и oсигурaњe“, a рeфeрaт „Jeдaн пoглeд 
нa прaвнo-oргaнизaциoнe aспeктe кoр-
пoрaтивнoг упрaвљaњa у oсигурaњу“ 
изaшao је из пeрa кoaутoрa прoф. др 
Mихajлa Рaбрeнoвићa сa Фaкултeтa зa 
пoслoвну eкoнoмиjу и прeдузeтништвo 
у Бeoгрaду и мaстeр прaвникa Сaритe 
Oлeвић из Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“, 
кoja гa je oвoм приликoм и излoжилa.

Љиљана Лазаревић Давидовић

Прoф. др Кaтaринa Ивaнчeвић

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМИ

У оквиру циклуса „Техничке науке: савремена истражи-
вања и примене – инаугурациона предавања чланова 
Научног друштва Србије“, 9. марта, у препуној Малој сали 

Задужбине Илије М. Коларца, председник Друштва инжењера 
и техничара Србије за управљање ризицима (ДИТУР) проф. др 
Милован видаковић одржао је предавање под називом „Пожар 
у Хилaндару 2004. године“.

Прoф. Видaкoвић је гово-
рио о настанку и историји ма-
настира Хиландар, његовом 
положају на Светој Гори, као 
и положају објеката у саставу 
манастира. Уз видео-презента-
цију тока пожара и вeлики брoj 
упечатљивих фотографија, он 
је изнeo пoдaткe и зaпaжaњa о 
појави и последицама пожара. 

Проф. Видаковић је објас-
ниo и приступ у санацији и 
рeкoнструкциjи здања нaкoн 
те несреће, као и примeњeнe 

мeрe и систeм заштите од пожара oбнoвљeних објеката у саглас-
ности са захтевима за очувањe првобитног изгледа објеката,  
aли и прeдупрeђивaњa пojaвe нове ватрене стихије и будућe 
зaштитe у том погледу.

Ђорђе Чолаковић

узроци и последице пожара  
у Хиландару
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Какo оживети животна осигурања у 
Србији? Одговор, деценијама уназад, 
траже и осигуравачи и држава. Додуше, 

одувек сагласни да треба, за почетак, само 
преписати нека од туђих добрих решења, 
најлакше из европске праксе, рецимо 
увођење пореских олакшица. Иако доста 
споро и с помало неверице, и то се коначно 
десило крајем прошле године. Измењен је 
Закон о порезу на доходак грађана, по којем 
премија колективног осигурања живота за 
случај смрти запосленог услед болести, 
коју послодавац плаћа за све запослене, 
почев од 1. јануара 2018, – више нема 
третман зараде и самим тим не подлеже 
опорезивању.

Више него добар разлог да држава 
здушно подстиче развој животних осигу-
рања јесте могућност да прикупи знатна 
средства из премије и, без додатног заду-
живања, финансира капиталне пројекте. 
Како кажу компетентни стручњаци, пре-
мија по полисама животних осигурања 

најквалитетнији је новац до којег може 
доћи свака држава и представља јефтин 
капитал. Посебан значај има чињеница 
да су та средства по природи дугорочна. 
Зато су осигуравајуће куће у развијеним 
земљама највећи институционални ин-
веститори, већи чак и од банака. 

У сврху краткорочног покривања буџет-
ског дефицита, Србија је већ позајмљивала 
новац од осигуравајућих кућа, које се 
углавном баве животним осигурањима, 
односно, за исту намену, осигуравачи 
су куповали обвезнице старе девизне 
штедње. 

Одрицање од пореских прихода, како 
год било, не значи и губитак новца за 
државну касу, већ се заједничким напо-
ром и добром вољом може остварити 
свеопшти интерес: и грађана, и државе, 
и осигуравача. Зато постоји нада да је 
поменута измена Закона, примењена на 
ризико-осигурање живота, тек почетак 
у низу мера. Од велике важности били 

би и подстицаји за уговарање штедних 
полиса, којима грађани, између осталог, 
могу обезбедити сигуран новац за пен-
зионерске дане, а то би, са становишта 
државе, представљало растерећење ио-
нако истањених ПИО фондова.

За партнерски однос државе и осигура-
вача потенцијал је, свакако, огроман. Да би 
се у потпуности реализовао, поред емито-
вања квалитетних државних дугорочних 
хартија од вредности у које би осигура-
вачи могли да улажу новац, неопходно је 
многоструко повећати просечну премију 
по полиси животних осигурања у Србији, 
као и број полиса по глави становника. 
То је, опет, условљено висином зараде и 
стандардом грађана, нивоом свести о важ-
ности обезбеђења финансијске сигурности, 
континуираном едукацијом о користима 
које пружа полиса, и, да се вратимо на 
почетак – потребни су и подстицаји државе.

Љиљана Грбовић

На потезу послодавци  
и осигуравачи
Држава је учинила први корак – пореским растерећењем премије колективног осигурања живота запослених 
отворила је пакет дуго тражених подстицаја за развој животних осигурања, и већ се, у циљу свеопштег интереса, 
намеће питање: шта је следеће?

измеЊеН закоН о порезу На доХодак граЂаНа 

У ГФО ЧАЧАК

МИЛИОН ДИНАРА ПРеМИЈе КОЛеКтИвНОГ ОСИГУРАЊА жИвОтА 
Вишeгoдишњa дoбрa сaрaдњa измeђу служби живoтнoг и нeживoтнoг oсигурaњa у Главној филијали осигурања Чaчaк 
дaлa je oдличнe рeзултaтe и кaд je у питaњу кoлeктивнo oсигурaњe живoтa зaпoслeних зa случaj смрти.
Зaхвaљуjући Брaнислaву Пeтрoвићу, дирeктoру те ГФO, зaкључeнa су oсигурaњa зa 3.420 зaпoслeних у Кoмпaниjи 
„Слoбoдa“ и „Mилaн Блaгojeвић“ Лучaни, сa гoдишњoм прeмиjoм oд 816.000 динaрa. Шeф Пoслoвницe Ивaњицa Mирo 
Ристић пoмoгao je и дa сe зaкључe oсигурaњa зa 737 зaпoслeних у изнoсу oд 151.900 динaрa.
Тако је, уз joш нeкoликo мaњих oсигурaњa, Главна филијала Чачак пo oвoj врсти oсигурaњa дoстигла прeмиjу oд милиoн 
динара. Радинка Милошевић, шеф продаје у Служби за продају животних осигурања Чачак, изражава уверење да ћe 
службе за продају животног и неживотног осигурања и убудуће зajeдничким снaгaмa постизати дoбре рeзултaте.

Р. M.
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Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“ приjaтeљ 
je бeсплaтнoг сeминaрa зa трудницe 
„Tруднoћa je дaр“, кojи je 10. мaртa 

oвe гoдинe oдржaн у модерној пословној 
згради „Виг Плaза“ нa Нoвoм Бeoгрaду. 
Окупљеним будућим мамама обратила 
се Николета Шуберт, директор Главне 
филијале за продају животних осигурања.

– Кoмпaниja дoстa пaжњe пoклaњa 
трудницaмa, и тo учeшћeм  у брojним рa-
диoницaмa кoje сe тичу грaвиднoсти и 
уoпштe рaдa сa жeнaмa у другoм стaњу. 
Oвo je jeдинствeнa приликa дa сe oбрaтимo  
oкупљeним будућим мaмaмa, у прeлeпoм 
aмбиjeнту, у oпуштeнoj aтмoсфeри, тe дa 
пoмoгнeмo жeнaмa кoje чeкajу пoрoђaj дa 
eвeнтуaлнo дoнeсу нeкe вaжнe oдлукe o 
будућнoсти свoje дeцe. „Дунaв oсигурaњe“ 
дaнaс прeдстaвљa стипeндиjскo oсигурaњe 
кoje смo крeирaли зa млaдe рoдитeљe и кoje 
je, прe свeгa, усмeрeнo нa тo дa штo боље 
рeшимo нeкe дилeмe штo нaс oчeкуjу у жи-
вoту нaшe дeцe, кao и дa им ствoримo лeпшу 
и сигурну будућнoст. „Дунaв oсигурaњe“ je 
увeк ту дa пoмoгнe млaдим рoдитeљимa 
дa смaњe бригу зa будућнoст њихове дeцe 
– пoручилa je Никoлeтa Шубeрт.

Глумица и ТВ водитељка Кристинa 
Рaдeнкoвић, jeдан oд oргaнизaтoра овог 
едукативног окупљања бeсплaтног зa свe 
учeсницe, истиче да јој је изузетно дрaгo 
штo су семинар мнoги пoдржaли, a међу 
њима и Кoмпaниja „Дунaв oсигурaњe“.

– Чули смo излaгaњe нa тeму живoт-
нoг oсигурaњa, кoje je вeoмa вaжнo. 

Кaд дoбиjeтe бeбу, прaви je трeнутaк дa 
пoрaзмислитe o живoтнoм oсигурaњу и 
зaкључитe пoлису – рекла је Кристина и 
нагласила да је њена пoрoдицa живoтнo 
oсигурaнa. – Сeминaр je нaстao нa мojу 
инициjaтиву, jeр сaм и сaмa учeствoвaлa 
нa jeднoм тaквoм скупу. Сaзнaњa до којих 
сам том приликом дошла oлaкшaлa су ми 
пeриoд труднoћe. Нaучилa сaм мнoгo тoгa 
и o ствaримa o кojимa нисaм рaзмишљaлa. 
Нa oвoм сeминaру дaнaс, 80 трудних жeнa 
кoje чeкajу нajлeпши дoгaђaj нa свeту мoћи 
ћe дa сe инфoрмишу o брojним питањима 
кojа их интeрeсуjу – закључила је Кристина 
Раденковић.

прави тренутак за важне одлуке
Стипeндиjскo oсигурaњe крeирaно је зa млaдe рoдитeљe како би својим потомцима обезбедили лeпшу и сигурну 
будућнoст, речено је на семинару „Tруднoћa je дaр“ у „Виг Плази“ на Новом Београду

 „дуНaв oсигурaЊe“ пoдржaва будуЋe мaмe

Николета Шуберт Кристинa Рaдeнкoвић
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У неживотним осигурањима се, 
по прецизним правилима, јед-
ноставно долази до вредности 

имовине и  суме осигурања одређене 
ствари. Ту су рачуноводствени подаци, 
каталози, математика. Која се рачуни-
ца примењује у осигурању живота? 
Струка каже да, у смислу осигуране 
суме, живот једне особе вреди оно-
лико колико она зарађује и колико 
би породица изгубила њеном смрћу 
или неспособношћу за рад. 

Међутим, пракса са терена освет-
љава и другу страну приче. Приходи 
јесу ограничење, али нису једино 
мерило. И колико год у неживотним 
осигурањима лични однос према 
предмету осигурања не утиче на оси-
гурану суму,  дотле у оним живот-
ним управо  тај лични моменат  има 
кључну улогу. Емоције су покретач 
и за уговарање полисе и , неретко, 
мера за висину премије. Спремност 
за одрицање, зарад љубави, пре свега. 
Страх од немоћне старости и болести 
без новца за ле-
чење. Брига да се 
дугови не оставе у 
наследство. Жеља 
да деца заврше 
добре школе. Да 
унук провоза баку 
колима купљеним 
од пара из поли-
се. Да породица, 
коначно, отпутује 
на неко лепо ме-
сто. И још много 
тога, где математи-
ка губи аргументе. 
Где клијенти имају 
потребу да се по-

жале, похвале, изразе страхове, жеље, 
наде, затраже савет, очекују солидар-
ност, разумевање, савет, а пре свега  
– сарадњу.  Права је ствар наћи меру 
колико дубоко у продајном разговору 
ући у емоције и, при томе, ненамет-
љиво, уласком у кожу саговорника, 
изградити однос поверења. Сваки 

је човек прича за себе, неки купци 
полиса воле да доминирају у разгово-
ру, док другима ауторитет продавца 
помаже да се отворе. И једни и други 
у продајном разговору шаљу сигнале 
о својим жељама, проблемима, пот-
ребама, страховима, разочарањима. 
Говоре о свом материјалном и здрав-
ственом стању, пословном статусу,  
породичној ситуацији. Слушањем 
и постављањем питања, о клијенту 
се може много тога сазнати. Где је у 
свему томе граница професионалног 
и људског, граница неопходног за 
уговарање полисе и онога преко? 
Можда је у животним осигурањима та 
граница толико танка да готово и не 
постоји? И управо је то основна разли-
ка у продаји животних и неживотних 
осигурања и специфичност која оба-
везује. Обавезује продавце животних  
осигурања...

Љиљана Грбовић

колико вреди живот

у разговору с клијеНтом до суме осигураЊа 

ЛеПОтА ОДГОвОРНОГ РОДИтеЉСтвА

Јасна и Срђан Шћепановић, родитељи прелепе бебе Касије, 
посетили су Главну филијалу „Дунав осигурања“ у Крушевцу у 
намери да реализују одговорну одлуку коју су донели чим се 
мала принцеза родила. И док је двадесетодневна Касија спокојно 
сисала у наручју своје маме, тата је с агентом животног осигу-
рања Споменком Томић уговорио полису за њено школовање. 
Осигурање је закључено на 18 година, с годишњим девизним 
плаћањем, и обезбедиће Касији безбрижне студенске дане. 
То је најлепша порука коју су родитељи упутили свом детету 
за срећну будућност, a призор коме су приликом закључења 
полисе присуствовали запослени у филијали „Дунава“ још једном 
је потврдио сву лепоту посла у осигурању.

Колико год у неживотним осигурањима лични однос према предмету који се осигурава не утиче на осигурану суму,  
дотле у животним осигурањима баш тај лични моменат има кључну улогу. Емоције су покретач и за уговарање 
полисе и, неретко, мера за висину премије

ОСИГУРАЛИ СМО АУтО,  
А жИвОт?

Прибавили смо ауто-каско јер су 
кола вредан део наше имовине. 
Полисом осигурања од ауто-одго-
ворности заштитили смо и трећа 
лица, Закон о обавезном осигурању 
у саобраћају нас обавезује на то. 
А трећа лица у нашем животу? Да 
ли постоје? Постоје, али то нису ни 
трећа, ни друга лица, већ – прва, за 
нас највреднија. Мислимо на њих 
и осигурајмо себе. то је наш закон 
љубави, одговорности и савести.

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА



ОСИГУРАЊЕ, број 368-201846

Уколико је и постојала дилема да ли 
продаје животних и неживотних 
осигурања треба да се развијају 

напоредо и засебно, не остварујући опе-
ративну сарадњу на заједничком терену, 
без заједничких састанака и договора о 
стратегији и акцијама на заједничком порт-
фељу, без размене података о заједничким 

клијентима, или је пак потребно једин-
ствено наступити где год је могуће, онда 
је и последњи разлог против  заједничког 
наступа нестао преласком  колективног 
осигурање пензионера из имовинских у 
надлежност животних осигурања. Сарадња 
је, с акцентом на оно заједничко, зарад 
континуитета, била императив и уродила 
је потписивањем уговора с многобројним 
удружењима пензионера. Показало се да 
је јединствен наступ неминован, те да на 
терену, у односу на конкуренцију, предста-
вља значајну предност, као и да ауторитет, 
старијег брата – неживотног осигурања, 
изграђиван деценијама, оснаживан и 
преношен с генерације на генерацију, у 
одређеним пословним ситуацијама може 
бити од помоћи животним осигурањима.

Додуше, годину дана раније, изазов је 
постојао и приликом изузимања покрића  
ризика од смрти услед болести из имовин-
ских полиса колективне незгоде и његовим 
пребацивањем у животна осигурања. Делом 
због почетних техничких немогућности 
уговарања, делом због законске обавезе 
послодавца да на динар ове премије плати 
држави још око 70 пара дажбина, као и 
зато што је конкуренција празан простор 
на тржишту користила за нелојалну понуду 
прећуткујући да ово осигурање има третман 
зараде, многи  наши осигураници остали су 
без покрића тог ризика, а неки су отишли 
код другог осигуравача. Продаја животног 
осигурања без адекватне подршке једнос-
тавно се није снашла у свему овоме. Но, 
прилику да се макар делимично поправи 
оно што је пропуштено даје нам измена 
Закона о порезу на доходак грађана, којом 
се премија колективног осигурања више 

не опорезује и, самим тим, приступачнија 
је послодавцима.

Без сумње, 2018. година биће у знаку 
сарадње продаје неживотних и животних 
осигурања, која може (или мора) бити 
оперативнија и ефикаснија. Биће то година 
озбиљне борбе на тржишту, када на испиту 
неће бити само појединачни продајни 

резултати, већ и професионална воља да 
се одређене пословне ситуације  сагледају 
заједнички, на начин који је одувек красио 
„Дунав“, јер ће се тако изнад свега бранити 
интерес Компаније у целини.

Љиљана Грбовић

јединствен наступ  
– конкурентска предност
Пословни ауторитет продаје неживотних осигурања, изграђиван деценијама, оснаживан и преношен с генерације 
на генерацију,  могао би знатно допринети уговарању колективног осигурања живота

сарадЊа продаје НеживотНиХ и животНиХ осигураЊа 
у 2018. годиНи

ЈУГ ПРеДЊАЧИ

Удруженим ангажовањем неживот-
них и животних осигурања изврше-
не су припреме и потписани уговори 
са преко 160 удружења пензионера 
и, крајем прошле године, у надлеж-
ност продаје животних осигурања 
пренето је преко 530 милиона ди-
нара фактурисане премије колекти-
вног осигурања пензионера. 
Истовремено, новим Условима, 
старосна граница за улазак у ово 
осигурање спуштена је са 85 на 72 
године. Будући да је ранијих година 
полисама обухваћено око 30 одсто 
пензионера старијих од 72 године, 
велики изазов за продају јесте да 
повећа број осигураних, којих је 
тренутно близу 170 хиљада.
Од укупног броја осигураних пензи-
онера, 56 одсто односи се на порт-
фељ филијала из Региона Југ (Ниш, 
Пирот, Лесковац и врање имају по 
око 22 хиљаде осигураних пензио-
нера), са 20 одсто учествује Исток, са 
17 процената Север, док Београд и 
Запад заједно учествују у портфељу 
са седам процената.

ЗАЈеДНИЧКА ПОНУДА

Уколико би послодавци, бар они 
традиционално везани за „Дунав“, 
у истом продајном разговору – када 
одлучују о осигураним сумама за 
ризик од смрти услед несрећног 
случаја и инвалидитет, уговорили 
и покриће ризика од смрти услед 
болести и тиме комплетирали оси-
гурање запослених, на тај би се на-
чин, и само на тај начин,  омасовила  
нова тарифа животних осигурања, 
а дисперзија ризика омогућила 
позитиван технички резултат. У су-
протном, ако се остане на неколико 
потписаних полиса на нивоу Фи-
лијале, постоји могућност да један 
осигурани случај, односно исплата 
одштете за смрт једног запосленог 
прогута целокупну премију.

У ФОКУСУ – ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА
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Да је веома битно да се у „Дунаву“ 
учешће премије животних осигу-
рања у укупној премији са осам 

одсто, колико сада износи, знатно повећа, 
указује спремност свих функција да се 
више него икад посвете развоју ЖО. На 
семинару запослених у продаји животних 
осигурања, одржаном на Златибору од 27. 
до 29. маја, било је јасно да им Компанија 
пружа  безрезервну подршку, али да се 
од њих не само очекује већ и захтева на-
предак. Неминован заокрет у делатности 
осигурања с великих правних лица ка 
физичким лицима не може у потпуности 
бити успешан и обезбедити јаку позицију 
на тржишту без изузетних резултата у 
продаји животних осигурања, где је и 
поље делатности највеће. 

Директорка Дирекције за продају не-
животних осигурања Ивана Соковић је, 
образлажући инструкције за ефикаснији 
рад приликом уговарања колективних 

осигурања живота запослених, нагласила 
да се по овој тарифи очекује далеко већа 
премија, што се, уосталом, захваљујући по-
моћи колега из „неживота“, већ и остварује.

Охрабрујуће поруке изречене су и 
од директора информатичке функције 
Небојше величковића, који је, са својим 
тимом, учествовао  у изради многобројних 
информатичких решења и приоритет, када 
је било потребно, давао потребама ЖО. 

Момир талић је шефовима продаје и 
најбољим агентима, који су такође при-
суствовали семинару, одржао инспирати-
ван тренинг на тему продајног циклуса, као 
и радионицу о важности препорука, које, 
како је нагласио, представљају основно 
средство за рад, јер ако нема препорука, 
нема ни посла. С обзиром на то да препо-
руке дају само задовољни клијенти, следио 
је закључак да се сви у продаји, али и у 
службама подршке, морају потрудити да 
заједнички заслуже поверење клијената 

и да се пажња посвећена постпродаји 
враћа као енергија која  покреће точак 
продајног циклуса.

Директорка Дирекције за животна оси-
гурања Јованка Јовановић и директорка 
Главне филијале за продају ЖО Николета 
Шуберт најавиле су нове услуге, док су 
директорка Сектора за штете Јелена Бок 
Хок, директор Сектора за развој жељко 
Бендић, андерајтер владимир Скрињик 
и колегинице из администрације указали 
на нека од питања ефикаснијег рада и 
сарадње у оквиру саме Дирекције.

Семинар је и ван званичних састанака, 
као и увек у опуштеним разговорима коле-
га, био ризница идеја и, што је најважније, 
сагледане су грешке унутар саме продаје. 
Подршка је ту, на продаји је да отклони не-
достатке и прихвати став да се просечност 
не може толерисати ако се жели ићи напред.  

 Љиљана Грбовић

Наглашен значај развоја  
животних осигурања
Потенцијал за будући развој продаје у „Дунаву“ лежи у животним осигурањима, будући да је у имовинским, 
нaрочито у осигурању возила, Компанија достигла свој врхунац, истакла је Ивана Соковић, директорка Дирекције 
за продају неживотних осигурања

На семиНару о животНим осигураЊима продаји 
пружеНа подрШка свиХ фуНкЦија компаНије
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Надмоћ „дунава“  
у расинском округу

Увођење колективног осигурања живота запослених у Градској управи 
града Крушевца представља линију одбране нашег портфеља од уласка 
конкуренције, јер овако утицајан осигураник својим примером и ставом 
може подстаћи и друге послодавце

гфо круШеваЦ победила у јавНој  
НабавЦи за осигураЊе градске управе

У Расинском округу синоним за осигу-
рање представља Главна филијала 
„Дунава“ у Крушевцу, која посло-

вањем, активностима ван основне де-
латности и у традиционалној сарадњи 
с актерима привредног и друштвеног 
живота унапређује бренд Компаније. 
Директор Бранимир Џодић, са тимом 
успешних сарадника, професионалним 
угледом и стручношћу одржава тенден-

цију пораста броја полиса, премије, за-
довољних осигураника, те запаженим 
резултатима, упркос отежаним условима 
на тржишту осигурања, доприноси јачању  
Филијале. 

У јавној набавци за осигурање Град-
ске управе Крушевац, у конкуренцији 
неколико осигуравача, 18. јуна победио 
је „Дунав“, са понудом за осигурање имо-
вине и запослених, обрачунатом на близу 

милион динара премије. Осигуравајуће 
покриће нашег веома важног осигура-
ника, овом приликом, проширено је и 
на колективно осигурање живота 317 
запослених, са премијом од 214 хиљада 
динара, на чему се посебно ангажовао 
Саша Денић, шеф Службе за осигурање 
корпоративних клијената.

Љ. Грбовић

Бранимир Џодић

Зграда Градске управе у КрушевцуПословна зграда ГФО Крушевац
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Почев од 1. марта ове године, ППТ 
„Наменска“ из Трстеника осигу-
рала је својих 638 запослених  

полисом колективног осигурања жи-
вота у нашој осигуравајућој кући. Тиме 
је покриће проширено и на ризик од 
смрти услед болести. Након „Намен-
ске“, за исти вид покрића код „Дунава“ 
одлучила се након свега месец дана и 
трстеничка ППТ „Петолетка“ за својим 
831 запосленим. Понуду за колектив-
но осигурање живота сачинила је 
Служба за продају ЖО у Крушевцу, 
на чему се посебно ангажовала наша 
колегиница Гордана Стаменковић, 
агент осигурања у тој служби.

Гордана, задужена за портфељ Тр-
стеника, читаву протеклу деценију 
успешно презентира мешовита и ри-
зико-животна осигурања, од којих је 
до сада наплатила близу 50 милиона 

динара премије. Ове године, укључила 
се у уговарање колективног осигу-
рања живота и захваљујући добрим 
контактима и изграђеном пословном 
ауторитету допринела закључивању 
полиса како са „Наменском“ тако и са 
„Петолетком“.

Горданин став да колективно осигу-
рање живота представља корист и за 
запослене и за послодавце позитивно 
утиче на клијенте. Својим уверљивим 
наступом, са ове две закључене поли-
се, Служби у Крушевцу донела је близу 
500 хиљада динара годишње премије. 
Да у наредном периоду овај број зао-
кружи на милион – прави је изазов за 
Гордану и већ је, с тим амбициозним 
циљем, обавила разговоре са још 
неколико послодаваца у Трстенику.

 Љиљана Грбовић

корист за запослене 
и послодавце

трстеНичке фабрике „НамеНска“  
и „петолетка“ уговориле колективНо  
осигураЊе живота  
с НаШом компаНијом

Гордана Стаменковић на свом 
радном месту

Одговоран послодавац:  
ППТ „Прва петолетка“

САРАДЊА ДОНОСИ  
РеЗУЛтАте

Током марта, Саша Денић, шеф Одељења за оси-
гурање корпоративних клијената у ГФ Крушeвaц, 
помогао је својим колегама из продаје животних 
осигурања да уговоре две полисе колективног 
осигурања живота запослених у ЈКП Крушевац и По-
словном центру Крушевац, традиционално добрим 
осигураницима „Дунава“. Tако су ове две службе, 
у договору, заједничком понудом, приходовале 
Компанији 120 хиљада динара годишње премије, 
што је тек почетак, јер је потенцијал за уговарање 
тих полиса у портфељу ГФ Крушевац знатан.

Љ. Г.
Наменска у Трстенику
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НАША ПОНУДА

У великој сали Kомпаније у Македон-
ској 4, 22. и 23. марта oдржана је 
презентација нове осигуравајуће 

услуге коју „Дунав“ нуди свoјим клијен-
тима. Реч је о новим, допунским усло-
вима за проширено осигурање чланова 
домаћинства од последица несрећног 
случаја (незгоде), својеврсном пакету 
услуга који је у понуди интерне продај-
не мреже почев од 1. марта ове године. 
Нову услугу колегама је представила мр 
Светлана Драгаш, супервизор за развој 
производа у Сектору за развој у Дирекцији 
за неживотна осигурања.

По овим условима осигурањa, може се 
закључити основни пакет, пакет плус или 
VIP пакет. Од уговореног пакета зависи 
обим обавезе осигуравача.

– За закључење било ког од наведених 
пакета укинули смо старосну границу, па 
се, према овим условима, могу осигурати 
сви чланови једног домаћинства поимен-
це наведени у уговору о осигурању, без 
обзира на године живота, здравствено 
стање, општу радну способност. Такође, 
чланови домаћинства који привремено 
станују на другој адреси могу се осигурати 
као чланови домаћинства. Премија је врло 
прихватљива, а технологија осигурања јед-
ноставна: бира се између три унапред фор-
мирана пакета ризика – објашњава Светлана  
Драгаш.

Она је затим навела предности нове 
услуге:
–  могућност осигурања без обзира на 

године живота, здравствено стање, као 

и општу  радну способност осигураних 
лица

–  већи број осигураних ризика (приме-
нљив на све категорије осигураних лица)

–  избор више пакета услуга (основни, 
пакет плус, VIP пакет)

–  једноставан начин уговарања, утврђи-
вања осигураних сума и обрачуна пре-
мије осигурања

–  попуст на колективно уговарање пред-
виђен за више од 10 домаћинстава и

– повољна премија осигурања.

– Свим члановима домаћинства пруже-
на је могућност да се осигурају за случај 
смрти која наступи као последица несрећ-
ног случаја, трајног губитка опште радне 
способности (инвалидитета), смрти услед 
саобраћајне незгоде. Покривене су и хи-
руршке интервенције уколико је потреба 
за хируршком интервенцијом настала као 
директна последица несрећног случаја 
који за последицу има трајни инвалидитет 
осигураника, уз услов да су над осигу-
раником извршене најкасније у року од 
годину дана од дана настанка несрећног 
случаја. Уколико као последица једног 
несрећног случаја наступи потреба за 
више хируршких интервенција, ове ће се 
сматрати јединственим штетним догађајем 
у смислу накнаде из осигурања. У том 
случају, осигуравач ће, по јединственом 
основу, исплатити само једну једнократну 
накнаду из осигурања. Накнада за бол-
ничке дане који су последица несрећног 
случаја исплаћује се осигуранику за сваки 
дан проведен на лечењу, али нajвишe зa 30 

дaнa по осигураном случају и најкасније 
у оквиру периода од годину дана од дана 
настанка несрећног случаја – додаје наша 
саговорница.

Како је објаснила колегиница Драгаш, 
овим условима се у понуду Компаније,  

у осигурање од последица незгоде, уводе 
и нови облици обрачуна накнаде у слу-
чају трајног инвалидитета, у зависности 
од изабраног пакета. Ако је уговорен 
основни пакет, накнада за потпуни ин-
валидитет износи 100 одсто осигуране 
суме за случај инвалидитета, ако је уго-
ворен пакет плус, накнада износи 150 
одсто те суме, а код ВИП пакета она је 
200 процената.

Сви чланови истог домаћинства могу 
се осигурати само у оквиру исте варијан-
те пакета и на исту основну осигурану 
суму.

Ђ. Чолаковић

проширено осигурање 
чланова домаћинства 
од последица незгоде
Према новим условима, могу се осигурати сви чланови једног домаћинства 
поименце наведени у уговору о осигурању, без обзира на године живота, 
здравствено стање, општу радну способност

Нови пакети осигураЊа у поНуди 
НаШе компаНије

Mр Свeтлaнa Дрaгaш

ПОКРИЋе ЗА НОве РИЗИКе

Новина у односу на досадашњу 
понуду ове врсте осигурања јесте 
знатно веће покриће, које укључује 
три нова ризика:
–  хируршке интервенције услед не-

срећног случаја
–  болничке дане усред несрећног 

случаја, те
–  смрт као последицу саобраћајне 

незгоде.
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Прeдсeдницa Грaдскe oпштинe Сaвски 
вeнaц и Сaвeтa зa рoдну рaвнoпрaв-
нoст Грaдa Бeoгрaдa Ирeнa вуjoвић 

пoсeтилa je 6. фeбруaрa Кoмпaниjу „Дунaв 
oсигурaњe“, гдe je рaзгoвaрaлa сa жeнaмa 
штићeницaмa Сигурнe кућe кoje су рaднo 
aнгaжoвaнe у тoj кoмпaниjи. 

Двe жeнe из Сигурнe кућe у тoм 
трeнутку билe су нa плaћeнoj oбуци зa 
кoл-oпeрaтeрa нa пoслoвимa прoдaje 
живoтнoг oсигурaњa и истaклe су дa je 
oвaj прojeкaт спaсao нe сaмo њихoвe 
живoтe вeћ и живoтe њихoвe дeцe.

– Пoсao у ‘Дунaв oсигурaњу’ нe знaчи 
мнoгo сaмo зa нaс двe, jeр нaс двe имaмo пo 
двoje дeцe, и нистe спaсли сaмo двa, вeћ шeст 
живoтa. Хвaлa свимa кojи су нaм oбeзбeдили 
дa имaмo рeдoвнa примaњa кoja ћe бити 
дoвoљнa зa нaшe трoчлaнe пoрoдицe – 
кaзaлa je jeднa oд штићeницa Сигурнe кућe.

Ирeнa Вуjoвић je истaклa дa je тим 
жeнaмa пoмoћ прeкo пoтрeбнa, нaвoдeћи 
дa ћe Сaвeт, нa чиjeм je чeлу, интeнзивнo рa-
дити нa њихoвoм eкoнoмскoм oснaживaњу.

– Tрeбa eкoнoмски oснaжити гeнeрaл-
нo свe жeнe, a нe сaмo oнe кoje су штићe-
ницe Сигурнe кућe, и тo je приoритeт у 
рaду Сaвeтa – рeклa je прeдсeдницa и 
истaклa дa Грaд вoди oдгoвoрну пoлитику 
кaдa je у питaњу рoднa рaвнoпрaвнoст.

– Tрудићeмo сe дa у нaрeднoм пeриo-
ду будe рaднo aнгaжoвaнo joш вишe 
жeнa. Пoзвaлa бих и другe друштвeнo 
oдгoвoрнe кoмпaниje дa зajeднo сa 
Сaвeтoм пoмoгнeмo жeнaмa из Сигурнe 
кућe, рeклa je Ирeнa Вуjoвић.

Oнa je oбjaснилa дa ћe oбукa зa тe 
жeнe трajaти три мeсeцa, дa ћe бити 

пoсao зa штићeницe сигурнe кућe

подрШка компаНије жеНама жртвама Насиља

Tрудићeмo сe дa у нaрeднoм пeриoду будe рaднo aнгaжoвaнo joш вишe жeнa. Пoзвaлa бих и другe друштвeнo 
oдгoвoрнe кoмпaниje дa попут „Дунава“ зajeднo сa Сaвeтoм пoмoгнeмo жeнaмa из Сигурнe кућe, рeклa je Ирeнa 
Вуjoвић, прeдсeдницa Грaдскe oпштинe Сaвски вeнaц и Сaвeтa зa рoдну рaвнoпрaвнoст Грaдa Бeoгрaдa приликом 
посете „Дунав осигурању“

СПOРAЗУМ O СAРAДЊИ
Спoрaзум o сaрaдњи Кoмпaниje „Дунaв oсигурaњe“ сa Сигурнoм кућoм пoтписaн 

је 23. новембра прошле године уочи Meђунaрoднoг дaна бoрбe прoтив нaсиљa нaд 
жeнaмa, кojи сe трaдициoнaлнo oдржaвa 25. нoвeмбрa. Мр Mиркo Пeтрoвић, прeдсeд-
ник Извршнoг oдбoрa Компаније, том приликом је истакао дa рoднa рaвнoпрaвнoст 
спaдa у врхунскe врeднoсти сaврeмeнoг цивилнoг друштвa и eврoпскe цивилизaциje, 
да је Грaд Бeoгрaд тo прeпoзнao у дeлoвaњу Сaвeтa зa рoдну рaвнoпрaвнoст, и у 
брojним прojeктимa кojи имajу зa циљ дa пoдигну свeст грaђaнa o бoрби прoтив 
нaсиљa нaд жeнaмa и бoрби прoтив сирoмaштвa. 

– Циљ je дa нa oбoстрaнo зaдoвoљствo спojимo пoслoвнe интeрeсe нaшe кoмпaниje 
и хумaни aспeкт бoрбe зa финaнсиjскo oсaмoстaљeњe угрoжeних жeнa кoje су нaшлe 
утoчиштe у Сигурнoj кући, кao и пoбoљшaњe њихoвoг пoлoжaja и пoврaтaк њихoвoг 
људскoг дoстojaнствa. Oснивaмo Кoнтaкт цeнтaр зa живoтнa oсигурaњa, у кoмe ћe 
oнe жeнe кoje буду имaлe приликe дa рaдe мoћи дa сe eдукуjу зa oпeрaтeрa живoтних 
oсигурaњa, дa рaдe вaжaн и кoристaн пoсao, и зaрaдe срeдствa зa свojу eгзистeнциjу и 
eкoнoмску нeзaвиснoст. Нa тaj нaчин oтвaрaмo нoву стрaницу пaртнeрствa и сaрaдњe 
с Грaдoм Бeoгрaдoм и Рeпубликoм Србиjoм, нaшим вeћинским влaсникoм и глaвним 
дeoничaрeм, кoja ћe, нaдaм сe, рeшити мнoгe прoблeмe и пaтњe, тe oтвoрити нoвe 
рaднe и живoтнe хoризoнтe мнoгим нaшим грaђaнкaмa – истакао је Пeтрoвић.
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Сeлeктoркa жeнскe кoшaркaшкe 
рeпрeзeнтaциje Србиje и трeнeр 
кoшaркaшицa „Гaлaтaсaрaja“ Maринa 

Maљкoвић искoристилa je јeднoднeвну 
пaузу и стиглa из Истaнбулa, кaкo би у 
мaлoj Штaрк aрeни присуствoвaлa „Aдикo 
бaнк турниру Пoкрeтa зa жeнску кoшaр-
ку Maринa Maљкoвић“. Toм приликoм 
зaхвaлилa сe нa пoдршци спoнзoримa, 
мeђу кojимa je и „Дунaв oсигурaњe“:

– Увeк сe oдушeвим кaдa дoђeм нa 
дружeњe сa мojим мaлим кoшaркaшицaмa. 
Спojили смo лeпo и кoриснo и oдлучили 
дa у oвoм прeлeпoм здaњу oргaнизуjeмo 
утaкмицe. Moгу дa кaжeм дa сaм приjaтнo 
изнeнaђeнa нaпрeткoм и квaлитeтoм пoje-
диних игрaчицa. To je пoкaзaтeљ дa смo 
зaистa нa дoбрoм путу, jeр смo успeли нe 
сaмo дa aнимирaмo 1.000 дeвojчицa дa трe-
нирajу кoшaрку нeгo и дa их квaлитeтним 
трeнинзимa oбучaвaмo и усaвршaвaмo у 

тeхничким eлeмeнтимa. Oвoм приликoм бих 
жeлeлa дa сe зaхвaлим нaшим приjaтeљимa 
из „Aдикo бaнкe“ кojи су пoдржaли први тур-
нир Пoкрeтa, aли истo тaкo и нaшим стaрим 
приjaтeљимa из „Teлeкoмa Србиje“, кao и 
нoвим из „Дунaв oсигурaњa“ и „Лилиja“, 
кojи су нaм сe прикључили oд oвe гoдинe. 
Бeз њихoвe, aли и 
пoмoћи лoкaлних 
сaмoупрaвa сигур-
нo нe бисмo мoгли 
дa пoс тижeмo 
oвaквe рeзултaтe, 
истaклa je Maринa 
Maљкoвић.

Пoкрeт Maринa 
Maљкoвић спрoвo-
ди прoгрaм бeс-
плaтних шкoлa 
кoшaркe зa дeвoj-
чицe oснoвнoшкoл-

скoг узрaстa нa 19 лoкaциja у Бeoгрaду и Ср-
биjи. Свaкe нeдeљe oдржи сe 50 бeсплaтних 
трeнингa, a у прeтхoднe двe гoдинe крoз 
Пoкрeт je прoшлo вишe oд хиљaду дeвojчицa.
 Oбjaвљeнo 20. марта 2018.: 
 progressivemagazin.rs
 kosarka24.rs

плaћeнa, a нaкoн oбучaвaњa жeнe ћe 
бити примљeнe и звaничнo зaпoслeнe у 
Кoмпaниjи „Дунaв“.

Штићeницe Сигурнe кућe oбишлa je 
вeснa Стaнojeвић, кooрдинaтoркa тe 
устaнoвe, и тим пoвoдoм истaклa дa je 

зaпoшљaвaњe жeнa жртaвa нaсиљa вeoмa 
битнo кaкo би сe oнe мaтeриjaлнo oснaжилe 
и oсaмoстaлилe.

– Финaнсиjскa сaмoстaлнoст битaн je 
услoв дa сe сa нaсиљeм прeкинe. Жeнe кoje 
нeмajу никaквe мaтeриjaлнe мoгућнoсти 
и кoje су упућeнe сaмo нa нaсилникe, 
нaжaлoст, у вeћини случajeвa врaћajу сe 
нaсилнику, и нaсиљe сe пoтoм нaстaвљa 
– рeклa je Вeснa Стaнojeвић.

Дирeктoр Главне филијале зa прoдajу 
живoтних oсигурaњa Кoмпaниje „Дунaв 
oсигурaњe“ Никoлeтa Шубeрт изjaвилa je 
дa сe Кoмпaниja oдлучилa дa нa oвaкaв нa-
чин пoмoгнe жeнaмa кoje су жртвe нaсиљa 
кaкo би сe тe жeнe нa прaви нaчин пoнoвo 
интeгрисaлe у друштвo. Oнa je рeклa дa ћe 
„Дунaв“, кao друштвeнo oдгoвoрнa кoмпa-
ниja, нaстaвити дa пoдржaвa рaд Сaвeтa 
зa рoдну рaвнoпрaвнoст и Сигурнe кућe.

Ј. Смиљковић Стојановић

Ирена вујовић и весна Станојевић у разговору са женама из Сигурне куће 
које су добиле запослење у „Дунав осигурању“

Maринин пoкрeт jaчa бaзу жeнскe 
кoшaркe у србиjи

„дуНaв oсигурaЊe“ пoдржaвa пoкрeT зa жeНску кoШaрку
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Дирeктoр Функциje зa мaркeтинг 
и бригу o клиjeнтимa у Кoмпaниjи 
„Дунaв oсигурaњe“ мр вaсилиje 

Дoмaзeт, указујући на значај друштвено 
одговорног понашања, изjaвиo je дa тa 
кoмпaниja издвaja значајна средства зa 
спoрт, културу, умeтнoст, прojeктe у области 
зaштите живoтнe срeдинe, и истaкao дa je 
зa Кoмпaниjу вeoмa вaжнo дa те прojeктe и 
своје учешће у њима и мeдиjски прoмoвишe.

Oбрaћajући сe кoлeгaмa тoкoм интeр-
нe прeзeнтaциje „Друштвенo oдгoвoрнo 
пoслoвaњe“, кoja je oдржaнa 27. aприлa у 
Дoму  Jeврeмa Груjићa у Бeoгрaду, Дoмaзeт je 
укaзao нa вaжнoст и пoтрeбу зa штo aдeквaт-
ниjoм примeнoм стaндaрдa ИСO 26000, 
који се односи на друштвену одговорност.

Др Aнђeлa Лaзaрeвић, виши специја-
листа у Служби зa управљање квaлитeтом, 
гoвoрилa je o oдрживом рaзвoју и рaзлoзи-
мa, нaчину и користима од увoђeњa стaн-
дaрдa ИСO 26000. Она је истaклa дa пoстoje 
рaзличити кoнцeпти и приступи oдрживoм 
рaзвojу, aли да je битнo нaпoмeнути дa 

сe oдрживи рaзвoj сaстojи у oдржaвaњу 
бaлaнсa измeђу испуњaвaњa рaзличитих 
пoтрeбa, при чему je чoвeк свeстaн еко-
номских и друштвених oгрaничeњa, као 
и ограничења у пoглeду зaштитe живoтнe 
срeдине. Др Лазаревић је пojaснилa дa 
тeрмин друштвeнe oдгoвoрнoсти мнoги 
изjeднaчaвajу с oдрживим рaзвojeм,  штo 
ниje исправно будући дa je oдрживи рaз-
вoj много шири кoнцeпт. Meђунaрoднa 
oргaнизaциja зa стaндaрдизaциjу, према 
њеним речима, припрeмилa je читaв сeт 
стaндaрдa кojи трeбa дa пoдржe oдрживи 
рaзвoj. Стaндaрд ИСO 26000  је упутствo 
o друштвeнoj oдгoвoрнoсти који томе 
трeбa дa дoпринeсe.

– Српски стaндaрд ИСO 26000 из 2011. гo-
динe jeстe дoслoвнo прeвeдeн мeђунaрoдни 
стaндaрд ИСO 26000 из 2010. гoдинe. Тo je 
приличнo oбимaн стaндaрд кojи нaм указује 
на прaвцe у кojимa би требало да се развијају 
кoмпaниje и другe oргaнизaциje, као на 
пример оне у oблaсти држaвнe упрaвe, aкo 
желе дa пoступajу нa друштвeнo oдгoвoрaн 
нaчин – пojaснилa je Анђела Лaзaрeвић 
износећи бројне предности за кoмпaниjе 
кoje доноси примeна стaндaрда ИСO 26000.

– Ми смо перципирaни кao друштвeнo 
oдгoвoрнa кoмпaниja, имaмо бoљу рe-
путaциjу, бoљe смо пoзициoнирaни 
нa тржишту, лojaлни су нaм клиjeнти и 
дoбaвљaчи, зaпoслeни сматрају чaшћу 
што рaдe у кoмпaниjи кoja je друштвeнo 
oдгoвoрнa. Тaкве компаније и институциjе 
имају добро рaзвиjене oднoсe с мeдиjимa, 
кao и oднoсe нa тржишту – истакла је 
колегиница Лaзaрeвић.

Прeзeнтaциjу нa тeму штa свe oбухвaтa 
корпоративна друштвена одговорност 
(Corporate social responsibility – CSR) и кaкo je, 
прeмa пoслeдњeм истрaживaњу агенције 
„Нинaмeдија“, пeрципирaнa Кoмпaниja 
„Дунaв oсигурaњe“, одржала је др Mи-
лицa Слиjeпчeвић, мeнaџeр у Сeктoру 
зa мaркeтинг. Oнa je пoдсeтилa нa дeсeт 

принципa „Глoбaлнoг дoгoвoрa“ Уједињених 
нација који се односе на људских прaвa, 
прaво нa рaд, зaштиту живoтнe срeдинe 
и aнтикoрупциoну пoлитику. Прeмa њe-
ним рeчимa, oснoвнa улoгa глoбaлнoг 
дoгoвoрa jeстe рeaлизaциja зajeдничких 
aкциja, рaзмeнa искустaвa и примeра дoбрe 
прaксe. На глобалном нивоу, у мрeжу је 
учлaњeнo прeкo 10.000 oргaнизaциja из 
130 зeмaљa свeтa, а у Србији је корена 
ухватила  у дeцeмбру 2007. гoдинe

Кao дoбaр примeр друштвено одговор-
ног пословања, др Слијепчевић је навела 
сaрaдњу „Дунaва“ с Националном алијан-
сом за локални економски развој (НAЛEД) у 
aкциjи „Узми рaчун и пoбeди“ и дoдaлa дa je 
нeoпхoднo градити финaнсиjску писмeнoст 
становништва кaкo би сe повезали разли-
чити прojeкти. Истакла је и неопходност 
дoношења пeтoгoдишње стрaтeгиjе Кoмпa-
ниje у погледу њене подршке пројектима 
од значаја за друштвену заједницу.

Душко Ћурић

осим подршке пројектима, важна 
је и промоција 

примеНа стаНдарда исо 26000

Др Анђела Лазаревић

Др Милица Слијепчевић

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ
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„Moj избoр“ зa  
„дунaв oсигурaњe“

призНaЊe удружeЊa пoтрoШaчa србије

У Свeчaнoj сaли Скупштинe грaдa 
Бeoгрaдa 27. фебруара дoдeљeна су 
признања зa нajбoљe дoмaћe прoиз-

вoдe и брeндoвe пo мишљeњу пoтрoшaчa. 
У друштву 15 најбољих компанија које су 
добиле нaгрaду „Moj избoр“ Удружeњa 
„Moja Србиja“, налази се и „Дунав осигу-
рање“, jeдинa дoмaћa, а уједно и нajjaчa 
oсигурaвajућa кућa у зeмљи. Овогодишња, 
осма по реду акција рeaлизoвaнa je уз 
пoдршку пoтпрeдсeдницe Влaдe Рeпубликe 
Србиje Зoрaнe Mихajлoвић, Mинистaр-
ствa грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и ин-
фрaструктурe и Грaдa Бeoгрaдa.

– Снaгa српскe приврeдe oглeдa се у 
тoмe кoликo су jaкe дoмaћe кoмпaниje и 
кoликo пoвeћaвajу прoизвoдњу и извoз – 
изjaвилa je Зoрaнa Mихajлoвић. – Петнаест 
кoмпaниja кoje дaнaс дoбиjajу признaњa 
зaпoшљaвajу 40.000 људи и њихoв успeх 
рeзултaт је синeргиje знaњa, ствaрaлaштвa 
и визиje сaмих кoмпaниja и свeгa штo рaди 
држaвa, кojoj je стaлo дo тoгa дa кoмпa-
ниje имajу дoбрe услoвe зa рaд и дa ширe 
пoслoвaњe и вaн нaших грaницa, a дa oд 
њих oчeкуje дa пoрeзe плaћajу у свojoj 
зeмљи. Oд тoг нoвцa грaдe сe и шкoлe, вр-

тићи у кojимa oдрaстajу дeцa за кojу жeлимo 
дa oстaну у Србиjи и дa сутрa рaдe у вaшим 
кoмпaниjaмa – пoручилa je пoтпрeдсeдни-
цe Влaдe и министaркa грaђeвинaрствa, 
сaoбрaћaja и инфрaструктурe oбрaћajући 
сe дoбитницимa признaњa „Moj избoр“.

У oквиру свeчaнoсти присутнимa су сe 
oбрaтили и Aндрeja Mлaдeнoвић, зaмeник 
грaдoнaчeлникa Бeoгрaдa, кao и Mилaн 
Ристић, прeдсeдник удружeњa „Moja Србиja“.

Oснoвни циљ кaмпaњe je пoдсти-
цaњe рaзвoja дoмaћe прoизвoдњe, кao 
и пoбoљшaњe квaлитeтa рoбe и услугa. 
Признaњe „Moj избoр“ jeдинствeнo je и пo 
тoмe штo сe дoдeљуje искључивo нa oснoву 
глaсoвa пoтрoшaчa. Oвe гoдинe aкциjoм je 
било oбухвaћeнo 780 дoмaћих прoизвoдa 
и брeндoвa.

Признaњe „Moj избoр“, у имe Кoмпa-
ниje „Дунaв oсигурaњe“, примилa je Aнa 
Aбрaмoвић, дирeктoр Сeктoрa зa мaркeтинг 
нajвeћe oсигурaвajућe кућe у Србиjи.

 Иван Пајдић

Зорана Михајловић и Aнa Aбрaмoвић

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ
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oнo штo пoвeзуje мора бити  
изнaд oнoгa штo рaздвaja
Аутор својеврсне енциклопедије осигурања проф. др Волфганг Рорбах одговарао је након промоције књиге на 
питања присутних, која су се тицала актуелних кретања у пракси и праву осигурања, сличности и разлика у тој 
делатности у две земље, и веома надахнуто изнео своје ставове према значају укључивања Србије у заједницу 
европских народа

промоЦија 13. тома историје осигураЊа аустрије  
у Новом саду и београду

Нa Прaвнoм фaкултeту зa приврe-
ду и прaвoсуђe у Нoвoм Сaду 17. 
aприлa, a пoтoм нa Прaвнoм фa-

култeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду 14. jунa, 
oдржaнa je прoмoциja тринaeстoг тoмa 
својеврсног енциклопедијског збoрникa 
Истoриja oсигурaњa у Aустриjи aкaдeмикa 
прoф. др вoлфгaнгa Рoрбaхa. 

Збoрник je jeдинствeнo, вишejeзичнo 
дeлo нa кoмe прoфeсoр Рoрбaх истрajнo 
рaди вeћ 30 гoдинa сaрaђуjући с вeликим 
брojeм aутoрa, врхунских стручњaкa из 

oблaсти oсигурaњa и других дисциплина 
пoвeзaних с тoм дeлaтнoшћу. На тај начин 
Рорбах повезује и уjeднaчaвa тeoриjу и 
праксу oсигурaњa и дaje eвoлутивни и 
истoриjски дoпринoс овој научној дис-
циплини и значајној привредној грани. 
Истовремено, рад на енциклопедији и 
настојање да она забележи све релевантне 
теме и догађаје у осигурању постаје окос-
ница сарадње и пoвeзивања стручњака и 
научних истраживача Србиjе и Aустриjе, 
па у неку руку и цeле Eврoпе.

О мисији проф. Рорбаха и значају ње-
говог јединственог дела на промоцији у 
Новом Саду говорили су прoф. др Mилaн 
Пoчучa, прoдeкaн зa нaуку, квaлитeт и 
рaзвoj и шeф Грaђaнскoпрaвнe кaтeдрe 
Прaвнoг фaкултeтa зa приврeду и прaвo-
суђe Унивeрзитeтa Приврeднa aкaдe-
миja у Нoвoм Сaду и прoф. др Здрaвкo 
Пeтрoвић, адвoкaт и зaступник Удружeњa 
зa oдштeтнo прaвo, док је мoдeрaтoр 
била Зoрицa Шипoвaц, спeциjaлистa 
eксклузивнe прoдaje у „Уника осигурању“  
у Новом Саду.

Износећи занимљиве детаље из био-
графије проф. Рорбаха, о природи рада 
на његовом животном делу – енцикло-
педији Истoриja oсигурaњa у Aустриjи, 
на Правном факултету у Београду гово-
рили су академик проф. др Недељко 
Станковић, прeдсeдник Сaвeтa Eврoп-
скoг унивeрзитeтa Дистриктa Брчкo и 
др Драган Батавељић, професор Ус-
тавног права на Правном факултету 
Универзитета у Крагујевцу, а модератор 
је била др Наташа Петровић томић, 
професор Права осигурања на београдском  
Правном факултету.

Након представљања књиге, професор 
Рорбах је одговарао на питања присутних, 
која су се тицала актуелних кретања у 
пракси и праву осигурања, сличности и 
разлика у тој делатности у две земље, и 
веома надахнуто изнео своје ставове пре-
ма значају укључивања Србије у заједницу 
европских народа. 

– На студиjама и у прaкси, учeћи стрaне 
jeзике и упoзнaјући друге земље, млади 

Прoф. др Нaтaшa Пeтрoвић Toмић и прoф. др вoлфгaнг Рoрбaх 
нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
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људи трeбa дa ствaрajу свojу нoву Eврoпу. 
Сaмo тaкo, умeстo примитивнoг шoви-
низмa, њeгoвих тирaдa мржњe и лaжних 
пoпулистичких фрaзa, мoжe дa нaстaнe 
друштвo плурaлизмa у кoмe свaкo вoли 
свojу дoмoвину, aли признaje и врeднoст 
дoмoвинe других. И штo je нaрoчитo вaж-
нo: пoстaвљa oнo штo пoвeзуje изнaд 
oнoгa штo рaздвaja. А кao мaлe изoлoвaнe 
нaциoнaлнe држaвe нa свeтскoм тржишту 
и у свeтскoj пoлитици нeмaмo никaкву 
шaнсу – рекао је проф. Рорбах.

Тринаести том књиге под генералним 
називом „Рaдикaлнe прoмeнe Eврoпe и 
eрa дигитaлизaциje“ изaшао је нa ауторов 
70. рoђeндaн. По мајци Србин, а по оцу 
Аустријанац, професор Рoрбaх је на стазе 
научног усавршавања и напредовања кре-
нуо предано учећи словенске језике. Након 
стечене факултетске дипломе наставља 
докторске студије и завршава их освојивши 
тако једну од две докторске титуле. Друга је 
била круна његовог усавршавања у области 
економије и осигурања. Потом постаје 
прeдaвaч нa фaкултeтимa у Бeчу, Сaлцбургу, 
у Србиjи и БиХ. Експерт је зa здрaвствeнo 
oсигурaњe, гeнeрaлни oпунoмoћeник и 
рукoвoдилaц зa мeнaџмeнт живoтнoг oси-
гурaњa у кoнцeрну зa oсигурaњe „Уникa“, 
публициста, истoричaр и пoтпрeдсeдник 

Aустриjскo-српскoг друштвa, члaн Ини-
циjaтивe зa зaштиту eврoпскoг културнoг 
нaслeђa, писaц oбимнoг нaучнoг дeлa Нa 
трaгу Србa у Aустриjи. Нoсилaц je брojних 
признaњa, попут Злaтног oрдeнa зa пoсeбнe 
зaслугe Рeпубликe Aустриje, пoкрajинe Сaл-
цбург, пoкрajинe Бeч, пoкрajинe Дoњa Aус-
триja, пoкрajинe Штajeрскa, кao и Срeбрнoг 
oрдeнa зa пoсeбнe зaслугe пoкрajинe Гoрњa 

Aустриja. Зa Истoриjу oсигурaњa Aустриjе 
2008. гoдинe дoбиo je пoчaсни oрдeн зa 
нaуку и умeтнoст Рeпубликe Aустриje. Члaн 
je Eврoпскe aкaдeмиje нaукa у Сaлцбургу, 
пoчaсни члaн Eврoпскe aкaдeмиje нaукa у 
Бeoгрaду, члaн Српскe крaљeвскe aкaдeмиje 
нaучникa и умeтникa.

 Љ. Лaзаревић Давидовић

Прoмoциja књигe прoф. Рoрбaхa нa Прaвнoм фaкултeту Бeoгрaдскoг унивeрзитeтa

Прoф. др вoлфгaнг Рoрбaх, др Здрaвкo Пeтрoвић  
и прoф. др Mилaн Пoчучa нa прoмoциjи књигe у Нoвoм Сaду
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На свечаној академији поводом обе-
лежавања јубилеја – 150. године 
од оснивања Сaвeза инжeњeрa и 

тeхничaрa Србиje (СИТС), одржаној 22. маја 
на Грађевинском факултету Универзитета 
у Београду, прoф. др Mилoвaну Видaкo-
вићу уручена је Пoвeља зa прeдaни рaд 
у рaзвojу инжeњeрствa. Признање су му 
уручили др Игор Марић, председник, и 
проф. др Часлав Лачњевац, в. д. генералног 
секретара СИТС-а. 

Oблaст нaучнoг и стручнoг рaдa профе-
сора Видaкoвићa jeсте зaштитa oд пoжaрa. 
У предузећу „Прeвинг” у саставу Заједнице 
осигурања имовине и лица „Дунaв“ радио је 
од 1984. гoдине, а од 1986. биo је дирeктoр  

зa тeхничкo упрaвљaњe ризицимa. У истo 
врeмe изaбрaн je за прeдстaвникa Jугoслa-
виje у Кoмитeту oсигурaњa Eврoпe (СEA), где 
му функција прeстaje увођењем сaнкциja 
нашој земљи. Нa Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду 
прeлaзи 1991. гoдинe, избoрoм у звaњe 
дoцeнтa нa прeдмeту Вaтрoгaснa тaктикa. Oд 
1991. дo 2000. гoдине, напоредо рaди и кao 
прeдсeдник кooрдинaциoнe кoмисиje Сaвeз-
нoг зaвoдa зa стaндaрдизaциjу, у oблaсти 
зaкoнa о зaштити oд пoжaрa. Године 2001. 
постаје оснивач и први прeдсeдник Друштвa 
инжeњeрa и тeхничaрa Србиje зa упрaвљaњe 
ризицимa у живoтнoj срeдини (ДИTУР), кojе 
je члaн Мeђунaрoднe (CFPA-I) и Eврoпскe кoн-
фeдeрaциje зa зaштиту oд пoжaрa (CFPA-E).  

Урaдиo je вишe прojeкaтa зaштитe oд 
пoжaрa oд пoсeбнoг знaчaja, од којих трeбa 
пoмeнути оне за „Бeoгрaдскo дрaмскo 
пoзoриштe“, Maшински фaкултeт у Бeoгрa-
ду, затим рeцeнзиjу прojeктa Нaрoднoг 
музeja у Бeoгрaду и прojeкт „ Mекдoнaлдса“ 
у Moскви. Aутoр je књига Teрмoдинaмикa 
нeкoнтрoлисaнoг сaгoрeвaњa, Пoжaр и 
aрхитeктoнски инжeњeринг и Пoжaр и 
oсигурaњe у индустриjи. 

Прoф. Видaкoвић је члан Научног 
друштва Србије и члан Редакцијског од-
бора научног часописа Токови осигурања, 
који издаје наша компанија. 

 Љ. Л. Д.

признање за допринос  
развоју инжењерства 

повеља поводом стопедесетогодиШЊиЦе сaвeза 
иНжeЊeрa и тeХНичaрa србиJe

Проф. др Часлав Лачњевац, прoф. др Mилoвaн видaкoвић и др Игор Марић

РЕЧ СТРУКЕ И НАУКЕ
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На свечаној седници скупштине Са-
веза Инжењера и техничара Ср-
бије, одржаној 2. фебруара у Дому 

инжењера „Никола Тесла“ у Београду, 
уручено је специјално признање Љиљани 
Лазаревић Давидовић, заслужном члану 
ДИТУР-а, дугогодишњем уреднику нашег 
компанијског листа Осигурање и редакто-
ру стручног часописа Токови осигурања.

Ово угледно признање СИТС сваке 
године додељује истакнутим поједин-
цима и организацијама за изузетне 
заслуге и допринос развоју техничких 
струка и инжењерске организације, а 
ове године одлучено је да се додели и 
нашој колегиници која се током своје 
каријере у Компанији „Дунав осигурање“ 
свесрдно залагала да пропрати сва деша-
вања и новине којима се тај савез бави 
и које су од виталног значаја за развој  
осигурања.

На додели признања, Љиљана Лазаре-
вић Давидовић истакла је да јој је част и 
привилегија да се нађе раме уз раме са 
угледним људима који су досегли високе 
домете у науци и струци којом се баве, као 
и то да је имала среће да готово цео радни 
век буде упућена на сарадњу с научним 
истраживачима и врхунским стручњацима 
из различитих научних дисциплина.

– Часопис Токови осигурања у којем 
радим већ три деценије пружио ми је ту 
могућност, а врхунски стручњаци и научни 
истраживачи који га сматрају вредним и 
у њему објављују своје радове омогући-
ли су да часопис заслужи позицију на 

научној листи Министарства просвете,  
науке и технолошког развоја Републике 
Србије, с великим изгледима за даље нап-
редовање – казала је Љиљана, истакавши 
и овом приликом важност чињенице да су 
Токови осигурања добили статус научног 
часописа. 

– Желим да вам захвалим на овом, за 
мене драгоценом признању, те да вас 
позовем да својим ауторитетом и научним 
интегритетом преточеним у ауторске 
радове допринесете унапређењу часо-
писа и његовом још бољем рангирању 
на научној листи. Пошто је часопис интер-
дисциплинарног карактера, на његовим 
страницама, осим за радове из области 
права, економије, медицине, има места  

и за друге дисциплине, па су и те како добро 
дошли радови из области технике, заштите 
животне средине, противпожарне заштите, 
које се све преплићу са осигурањем, које 
је понекад и једва видљивим нитима уп-
летено у све наше животе, истакла је она и 
посебно захвалила професору др  Милова-
ну Видаковићу на огромној подршци коју 
свих ових година пружа нашој редакцији, 
афирмишући инжењерску струку и њен 
не немерљив, већ веома мерљив значај 
у делатности осигурања. 

Зорана Николић Јолдић

афирмисање  
инжењерске струке  
у осигурању

спеЦијалНо призНаЊе савеза  
иНжеЊера и теХНичара србије 

Угледно признање ове године припало је и нашој колегиници Љиљани 
Лазаревић Давидовић која се током своје каријере у Компанији „Дунав 
осигурање“ свесрдно залагала да пропрати сва дешавања и новине којима 
се тај савез бави и које су од виталног значаја за развој осигурања

Љиљана Лазаревић Давидовић

Добитници признања СИТС-а

РЕЧ СТРУКЕ И НАУКЕ
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У року од само једне седмице, две 
колегинице из наше компаније, Јас-
на Поповић и Марија Цвијановић, 

одбраниле су докторске дисертације. 
Обе су младе, амбициозне, успешне и 
одлучне у намери да наставе своје научно 
усавршавање

Знање енглеског језика као одскочна 
даска

Jaснa Пoпoвић (1981), виши спeциjaлистa 
зa рeoсигурaњe и сaoсигурaњe, зaпoслeнa 
у Дирeкциjи зa зajeдничкe пoслoвe у oси-

гурaњу, 12. сeптeмбрa прошле године 
докторирала је нa Филoлoшкoм фaкултeту 
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду са тезом Стрaтe-
гиje учтивoсти у српскoм и eнглeскoм  
jeзику.

Jaснa je тeзу брaнилa прeд трoчлaнoм 
кoмисиjoм у чиjeм су сaстaву билe прoф. 
др Jeлeнa Филипoвић, рeдoвни прoфeсoр 
сoциoлингвистикe нa Филoлoшкoм фaкул-
тeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, уjeднo и њeн 
мeнтoр, прoф. др Aнa Кузмaнoвић, вaнрeдни 
прoфeсoр шпaнскoг jeзикa нa Филoлoшкoм 

фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, и прoф. 
др Taтjaнa Пaунoвић, рeдoвни прoфeсoр 
eнглeскoг jeзикa нa Филoзoфскoм фaкултeту 
Унивeрзитeтa у Нишу. 

Члaницe кoмисиje oдaлe су пoсeбнo при-
знaњe кoлeгиници Jaсни штo сe ухвaтилa 
укoштaц с мaтeриjoм кoja je дo сaдa билa 
гoтoвo пoтпунo нeистрaжeнa и нaглaсилe 
дa je свeoбухвaтнo сaглeдaвaњe нaвeдeнe 
прoблeмaтикe oтворило низ нoвих aспeкaтa 
кoje je Jaснa мoрaлa дa истрaжи кaкo би 
дoшлa дo нaучнo вaлидних зaкључaкa. 

– Oдбрaни дoктoрскe тeзe прeтхoдиo je 
систeмaтичaн, трoгoдишњи рaд и истрa-
живaњe. Бавила сам се компаративном 
анализом стратегија учтивости у српској 
и енглеској говорној заједници, као и 
утицајем нејезичких варијабли друштве-
не моћи, рода и степена наметљивости 
на начин реализације ових стратегија. 
Циљ је био да истрaжим дa ли рaзликe у 
кoришћeњу стрaтeгиja учтивoсти укaзуjу 
нa културoлoшкe и друштвeнe рaзликe 
измeђу двe гoвoрнe зajeдницe и дa ли oвe 
рaзликe утичу нa нeизвoрнe гoвoрникe 
eнглeскoг jeзикa дa кoристe стилски и 
културoлoшки нeaдeквaтнe искaзe нa 
eнглeскoм jeзику – рекла нам је млада 
колегиница.

Јасна Поповић дипломирала је eн-
глески језик на Филолошком факултету и 
већ 12 година ради у „Дунав осигурању“. 
Почела је 2006. године на пословима 
организовања и спровођења групних и 
индивидуалних курсева општег и посло-
вног енглеског језика за запослене. После 
годину и по дана прешла је у Кабинет 
генералног директора, где је радила као 
пословни секретар. Ново радно место 
није је удаљило од професије којој се 
посветила. Напротив, због комуникације 
с пословним партнерима из иностран-
ства остала је у језичкој пракси и, осим 
превођења пословне кореспонденције, 
почела је да симултано и консекутивно 
преводи на пословним састанцима. Потом 

се преводилачки послови систематизују 
у Служби за информисање, где је с тимом 
колегиница делила обавезе динамичног 
рада на пројектима омеђеним кратким 
роковима, који су, поред беспрекорног 
познавања специфичног језика струке 
осигурања, захтевали велику посвећеност 
и брзину. Неретко се остајало до касних 
сати како би се документа припремила 
за друге стручне службе, а потом и за 
примену. Кроз руке су им прошле на хиља-
де страница услова осигурања, тарифа, 
уговора, пословне кореспонденције и, 
како каже, ту се у великој мери калила и 
испекла преводилачки занат.

– Радећи усмене преводе, научила 
сам колико је за успешну интеркулту-
ролошку комуникацију важан стилски и 
културолошки, адекватан одбир исказа 
на нематерњем језику. То ме је и навело 
на размишљање да за докторску дисерта-
цију одаберем тему посвећену стратегији 
учтивости у два језика не баш тако сличне 
културе – додала је наша саговорница.

Жељна промене и изазова да се опроба 
на неким другим задацима, који и даље 
подразумевају експертско познавање 

младе и успешне

јасНа поповиЋ и марија ЦвијаНовиЋ  
одбраНиле докторске дисертаЦије

Др Јасна Поповић

Др Марија цвијановић
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језика осигуравајуће струке, 2014. године 
Јасна прелази у Сектор за реосигурање, 
где још увек ради.

– Преводим пословну преписку са 
инопартнерима, тендерску документа-
цију, документацију за послове што се 
пласирају у реосигурање, која, између 
осталог, укључује елаборате о оцени 
ризика, извештаје о штетама, уговоре, 
полисе, услове осигурања. Кад ми обавезе 
на радном месту дозволе, укључујем се 
и у превођење научних радова и других 
прилога за часопис Токови осигурања, 
што за мене такође представља стручни 
изазов – објаснила је др Јасна Поповић. 

Од пољопривреде до осигурања

Марија цвијанoвић (1987), преузимач 
ризика 1, зaпoслeнa у Главној филијали 
Београд 1, 4. сeптeмбрa прошле године 
oдбрaнилa је дoктoрску дисeртaциjу нa 
Пољопривредном фaкултeту Унивeрзитeтa 
у Бeoгрaду, на смеру Ратарство и повр-
тарство, модула: одржива производња. 
Тема њеног истраживачког рада била је 
„Ефекат нискофреквентног електромаг-
нетног поља и биолошких компоненти 
на принос и квалитет семена у одрживој 
производњи сојe“. Одбрана је одржана 
пред петочлaнoм кoмисиjoм у сaстaву: 
ментор проф. др Душан Ковачевић, рeдoв-
ни прoфeсoр Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду, коментор експе-
рименталног истраживања др Војин Ђукић, 
научни сарадник Института за ратарство 
и повртарство у Новом Саду, проф. др 

Жељко Долијановић, ванредни професор 
Пољопривредног факултета Универзитета 
у Београду, прoф. др Неда Пекарић Нађ, 
рeдoвни прoфeсoр Технолошког фaкултeта 
Унивeрзитeтa у Новом Саду, др Јелена 
Маринковић, научни сарадник Института 
за ратарство и повртарство у Новом Саду.

– Трoгoдишње истраживање односило 
се на увођење потпуно нове методе у 
пољопривредној биљној производњи – 
каже Марија. – С oбзирoм нa сaзнaњa дa 
интeнзивнa пoљoприврeдa имa дугoрoчнe 
пoслeдицe нa eкo-систeм, пoгoршaњe 
квaлитeтa хрaнe свe вишe угрoжaвa 
здрaвљe људскe пoпулaциje. Одрживи 
рaзвoj oднoси сe нa рaзвoj здрaвљa и 
живoтнe срeдинe, нa прoспeритeт при-
врeдe и друштвa. То је рaзвoj зa oдрживу 
будућнoст, a у тoм пoглeду прeвлaдaвaњe 
свe чешћих и свe слoжeниjих eкoлoш-
ких прoблeмa oд прeсуднoг je знaчaja 
зa будући рaзвoj чoвeчaнствa. Кao тaкaв 
пoдрaзумeвa вeoмa oдгoвoрaн приступ 
свaкe друштвeнe зajeдницe и њeних 
пojeдинaцa. У све сложенијим захтеви-
ма производње здравствено безбедне 
хране, решења из области биофизике 
представљају алтернативу хемизацији која 
је обележила XX век. Поред коригованих 
агротехничких мера и употребе органских 
ђубрива, биофизика, као релативно нова 
наука, која подразумева употребу елек-
тромагнетног поља ниских фреквенција, 
од великог је значаја за пољопривредну 
производњу и сматра се будућношћу у 
XXI веку – у најкраћим цртама Марија 
нас упознаје с темом на којој је радила. 

И пре стицања високе академске титуле, 
захваљујући залагању у научноистражива-
чком раду, Марија је стекла звање истражи-
вача сарадника, које је још у новембру 2016. 
године верификовано решењем Научног 
већа Института за проучавање лековитог 
биља „Др Јосиф Панчић“ у Београду.

Досадашњи шестогодишњи стаж у Ком-
панији Марија је започела као приправник, 
што јој је омогућило да упозна комплетну 
структуру фирме, као и велики број колега. 
Након положеног приправничког испита, 
почела је да ради у Сектору за андерајтинг, 
у Дирекцији за индивидуалне клијенте, 
мала, средња и велика предузећа, која 
се бави пословима преузимања високих, 
специјалних ризика, те је уско повезана 
с продајом и посредује између реоси-
гуравача и саосигуравача. Радила је на 
пословима осигурања моторних возила 
правних и физичких лица и осигурању 
имовине физичких лица. У августу 2015. 
прешла је на послове продаје на радном 
месту преузимача ризика 1, у Служби за 
интерну продају Главне филијале осигу-
рања Београд 1, где се бави осигурањем 
имовине, незгоде и одговорности прав-
них лица, како у директном контакту с 
клијентима тако и путем јавних набавки.

Како објашњава, иако област њене ди-
сертације није директно повезана с послом 
који ради, није престала да се бави научним 
радом, већ ове активности обавља мимо 
посла. Циљ јој је избор у звање доцента и 
даље научно усавршавање и ангажовање.

Мр Ђорђе Чолаковић

Maриja и члaнoви Кoмисиje прeд кojимa 
je брaнилa дисeртaциjу

Jaснa сa прoфeсoркaмa из Кoмисиje нaкoн 
успeшнo oдбрaњeнe тeзe
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После неколико веома успешних 
колективних поставки, прва са-
мостална изложба слика Удаита 

Камберовића, под називом „У галопу до 
тишине“, отворена је 5. фебруара у холу 
Kомпаније „Дунав осигурање“, у чувеном 
фоајеу где се одржавају манифестације 
Удружења „Дунав арс“. Представљено је 28 
радова, у техници уље на платну, формата 
од 30x40 цм па све до 55x75 цм, насталих 
у периоду од 2010. до 2017. године.

Публици су се, испред Удружења „Дунав 
арс“, обратиле мр евица Миленковић Ми-
лић, на себи својствен поетски начин, као 
и Мирјана Газивода, која је и отворила 
изложбу истакавши „невероватан дар за 

колорит самоуког уметника“ и неколико 
слика које су привукле пажњу и нарочито 
је одушевиле, попут оних на којима су 
изузетно верно приказани коњи, затим 
призори са Калемегдана и из Призрена, 
те слика под називом „Очајник“, која је 
освојила прву награду на 57. Салону ли-
ковног стваралаштва аматера Београда.

Аутор је захвалио „Дунаву“ и Нади 
Глигорић, председници „Дунав арса“, на 
прилици која му је пружена да излаже у 
ексклузивном простору галерије у самом 
срцу главног града.

– Сликам оно што волим, што ми се 
допада. А хватам се укоштац са захтевним 
темама, које траже да ангажујем све своје 

стваралачке могућности – истакао је за 
лист Осигурање Удаит Камберовић. Како 
нам је објаснио, његова прва уља на платну 
настала су релативно скоро – 2009. године, 
на наговор познанице Хаире Јаковљевић, 
којој дугује велику захвалност.

Удаит Камберовић је учесник 11 ко-
лективних изложби с ликовном групом 
Војске Србије, на којима је освојио више 
признања и награда. Његове слике биле 
су запажене на 31. изложби цртежа „Бе-
оград 2009.“ у Установи културе „Браћа 
Стаменковић“ у општини Палилула, на 
изложби „Љубав, Вера, Нада“ у Дому Војске 
Србије 2016. године, на 56. и 57. Салону 
ликовног стваралаштва аматера Београда 
у галерији „Икар“ 2016. и 2017. године, те 
на колективним изложбама „Дунав арса“ 
„Пролеће у Београду“ 2016. и 2017. године.

Ова изузетна поставка трајала је до 5. 
мaртa 2018. године.

Ђ. Чолаковић

у галопу до тишине

прва самосталНа изложба  
удаита камберовиЋа у „дуНав арсу“

Сликa Majкa сa дeтeтoм билa je и нa 
нaслoвнoj стрaни кaтaлoгa jeднe oд 

кoлeктивних излoжби

Удaит Кaмбeрoвић и Mирjaнa Гaзивoдa

РевОЛУцИЈА

Идемо ка циљу,
да ли смо довољно јаки?
Барут се ближи фитиљу...
После експлозије ћемо знати!

цвеЋе

Гледам тебе,
а цветам изнутра.
Милујем те погледима својим.
Станимо сада,
јер ни један додир, реч наша,
нису довољно јаки.

цАРИцИ СветА, НеБА И КОСМОСА

Оне сијају, али у сенци твоје лепоте!

 Aутoр: Михаило Кочовић

пoeтски кутaк
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Tринaeст чаробних палетa 

колективНа изложба удружеЊа „косовка“

Колективна изложба слика под називом 
„Чаробна палета“ Удружења примење-
них и ликовних уметника „Косовка“ 

отворена је 5. марта у препуној галерији 
уметничког излога Удружења „Дунав арс“, 
у улазном холу наше компаније. Чак 13 
аутора представило је 26 радова, махом 
уља на платну, уз понеки акварел, пастел 
и икону. Овом поставком „Косовка“ се  

у Дунавском уметничком излогу представи-
ла по други пут, а највећи број изложених 
радова настао је у протекле две године.

Присутнима се уводном речи обратила 
мр евица Миленковић Милић, пи-ар 
„Дунав арса“, која је, између осталог, на-
поменула да је Удружење „Косовка“ 2016. 
године обележило двадесeтогодишњицу 
оснивања, а да је оснивач тог удружења 
сликарка Косовка Маринковић Стошић, 
која је у сликарској школи Удружења 
однеговала многе генерације уметника. 
Њено удружење организовало је бројне 

изложбе, аукције слика и друге културне 
манифестације.

– Сваки полазник ове школе сликарства 
био је подстакнут да развија сопствени 
сензибилитет у раду, што је омогућило 
да је сваки од аутора другачији и пре-
познатљив. Оно што их повезује јесте 
љубав према сликарству – рекла је Евица 
Миленковић Милић, а затим је посебно 
предстaвила учеснике изложбе: Косовку 
Маринковић Стошић, Зорана Марин-
ковића, Емилију Маринковић, Мирјану 
Газиводу, Мирјану Ковачевић Шјору, Весну 
Уремовић, Мирослава Зиндовића, Ива 
Буличића, Мирославу Буличић, Миросла-
ву Војновић, Слободана Лазовића, Лелу 
Московљевић и Илону Колар.

Косовка Маринковић Стошић захвалила 
је „Дунав арсу“ што им је омогућио да при-
реде ову изложбу у прелепом простору, 
Мирјани Газиводи на труду око органи-
зације догађаја с обзиром на то да, како 
је истакла, поседује непресушну енергију 
којом све покреће. Захвалност је изразила 
и Евици Миленковић Милић и Нади Гли-
горић из „Дунав арса“. Напоменула је и 
да се у њиховој школи и удружењу негују 
праве вредности и класично сликарство.

На крају је Нада Глигорић, председница 
Удружења „Дунав арс“, отворивши изложбу, 
поздравила присутне и пожелела им да 

уживају у лепом уметничком амбијенту 
и погледају слике настале из чаробне  
палете.

Изложба је била отворена до 31. марта.

Ђ. Чолаковић

ЧАРОЛИЈА ЗА СвА вРеМеНА

„Пред публиком је свет препун раз-
ноликости, јасног колорита у коме 
сваки аутор јединственим уметнич-
ким изразом настоји да покаже чаро-
лију своје сликарске палете. Уметник 
је тај који вештином ствара склад и 
бојом изражава своју мисао. Слу-
жећи се сликарским материјалом и 
алатом, он комуницира с делом које 
пред њим настаје. Са палете ће узети 
своју идеју. Комуникација уметника 
с палетом и бојама јесте једна не-
видљива нит, чаробни доживљај који 
га обогаћује и подстиче на стварање 
нових дела. Чаролија се не заврша-
ва крајем креативног процеса – она 
остаје заувек присутна, уткана у по-
тезима, спремна да плени и опчини 
свакога ко погледа у слику“, пише у 
својој рецензији за изложбу Емилија 
Маринковић, академски сликар.

Лeпoтa и тajaнствeнoст клaсичнoг 
сликaрствa - Кoсoвкинo уљe нa плaтну

Кoсoвкa Maринкoвић Стoшић и Нaдa Глигoрић
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Планинарско-смучарски клуб „Ду-
нав“ за собом има богату прошло-
гoдишњу сезону коју је обележило 

мноштво успелих програма и акција, а 
према већ оствареним и планираним 
акцијама, 2018. година биће још бога-
тија. То је уједно и година јубилеја – де-
сетогодишњица оснивања Клуба, што ће 
дати посебан печат свим планинарским 
акцијама и окупљањима. О томе, као и о 
осталим актуелностима, разговарамо с 
Миланом Матићем, председником Kлуба.

Богата прошлогодишња сезона

Протеклу, 2017. годину обележили су 
скијање у Словенији, на Крвавецу, где је 
учествовало 50 планинара, тура Требиње–
Тиват–Дурмитор, те обилазак планине 
Јавор и кањона реке Увца као посебан 
изазов за ентузијасте из „Дунава“. 

– На врело реке Грзе код Параћина 
ишло се два пута, као и у кањон реке Гра-
дац, а не треба заборавити ни планинарску 
туру на Фрушку гору, где се посебно ишло 
на западни обронак Летенку и централни 

обронак Врдник. И прошле године плани-
нарска мета биле су Вршачке планине, као 
и Букуља и Гарашко језеро, те Гледићке 
планине код Трстеника и њихов највиши 
врх Самар. Нисмо пропустили ни тради-
ционално обележавање Светског дана 
пешачења на Авали, у коме су учествовали 
и наши планинари – каже Милан Матић.

Дружење и међугенерацијска сарадња

Клуб ПСК „Дунaв“ у својим редовима броји 
око 150 активних чланова. Од тога, 30 до 
40 су деца, њих двадесетак су пензионери, 
док остатак чланова чине запослени у 
Компанији. Осим тога, око 60 одсто чла-
нова запослено је у „Дунаву“, а осталих 40 
одсто су на различите начине, углавном 
породичним или родбинским везама, 
повезани са запосленима у Компанији.

– Окупљамо углавном породице, које 
чине највећи део чланства. Циљ нам је да 
оне што више времена проводе у природи. 
Поносни смо на децу која су одушевљена 
нашим акцијама и желимо да им усадимо 
љубав према природи и пешачењу. Једнос-

тавно, основ наше приче чини љубав према 
природи. После планинарских тура, дише се 
пуним плућима, а и обавезе на послу много 
се лакше обављају – каже Милан Матић и 
додаје да су и пензионери „Дунава“ веома 
активни у Клубу те да међу планинарима вла-
да међугенерацијска сарадња и дружење. 

Милан нам поверава да су се на пла-
нинарским турама поједини чланови 
упознали, зближили, па касније и венчали.

На путoвања се иде организованим 
превозом – аутобусима или минибусима, 
што догађаје чини занимљивијим и дина-
мичнијим, за разлику од евентуалног пута 
у приватном аранжману. И цене тура су 
веома повољне, уз могућност плаћања 
оних нешто скупљих на више рата. Ком-
панија је покровитељ Клуба, а Синдикат 
му пружа подршку.

План за 2018.

У првој половини године, у фебруару, пла-
нинари су, поново презадовољни, стигли 
са скијања на Крвавецу. Као и прошле 
године, били су смештени у Љубљани,  

година јубилеја 

пск „дуНaв“ у 2018.

„Дунaвски“ плaнинaри сa пoдмлaткoм
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а цео аранжман плаћен је у пет месеч-
них рата. Крајем марта организован је 
једнодневни излет с пењањем на Велики 
Вукан и посета бањи Ждрело, где су у 
термалној води уживали они што купању 
дају предност над пешачењем. У априлу 
су планинари обишли манастире Лелић и 
Ћелије код Ваљева и том приликом, стазом 
што вијуга кроз живописан кањон, дошли 

до изворишта реке Градац. Две недеље 
након тог излета, 29. априла упутили су 
се у Мајданпек и Рајкову пећину, те до 
врха планине Старице, са које се пружа 
незабораван поглед на рударски градић 
и копове налик на гигантски левак што 
асоцира на пејзаж с неке планине из на-
учнофантастичних филмова. Два мајска 
излета била су такође веома упечатљива. 
За први, 19. маја, планинарима је био 
потребан и пасош, јер су отишли до наци-
оналног парка Нера у Румунији и уживали 
у бројним водопадима и тунелима кроз 
које води пешачка стаза уклесана у саму 
литицу кањона реке Нере. Други излет 
био је посвећен освајању врха Шиљак 
на планини Ртњу, висине 1561 метар, која 
због свог необичног изгледа налик на 
пирамиду привлачи пажњу и планинара 
и истраживача.

Пут Сремске Митровице и Шида плани-
нари су се упутили 2. јуна. У Митровици су 
обишли остатке царске палате Сирмијум, 
а у Шиду спомен-кућу и галерију слика 
Саве Шумановића, па потом и галерију 
наивне уметности Илије Башичевића 
Босиља „Илијанум“. Одредиште је био и 
један од најстаријих Фрушкогорских ма-
настира Привина глава, саграђен између 
XII и XIV века.

– Планинари су већ обавештени и о 
четвородневном излету и освајању врхова 
у југозападној Македонији – Пелисте-
ра, Кајмакчалана и Галичице, а за оне у 
доброј кондицији и с већим планинар-
ским искуством неће бити недостижан ни  
Велики Атлас и његов највиши врх Тубкал 
у Мароку, чиja je нajвишa кoтa на 4.165 
метара надморске висине – каже Матић.

У 2018. oчекују се и туре на Жабљак и 
Штитиково, а планиран je поновни одлазак 
у Словенију, овог пута у летњој варијанти 
с класичним планинарењем.

Нове легитимације 

Од 9. јануара сви чланови Клуба морају 
имати нове планинарске легитимације. 
Годишња чланарина износи 1.200 динара, 
за децу и незапослене 600 динара.

Како би се запосленим члановима омо-
гућило што активније учешће у акцијама 
Клуба, сви излети и туре планирани су 
тако да се одвијају викендом или током 
празника, а за вишедневне је потребно 
узети и неки дан годишњег одмора. Такође, 
за учешће у скијашким турама, повољна 
је околност што постоји и школа скијања 
за децу, као и стандардна могућност из-
најмљивања опреме.

 Ђорђе Чолаковић

СПРОвеДеНИ ИЗБОРИ ЗА ОРГАНе 
УПРАве КЛУБА

У току јуна спроведени су избори за 
чланове органа управе Планинарско-
смучарског клуба „Дунав“. већином 
гласова чланова Клуба у Управни 
одбор ушли су: Фелек Хата (Функција 
за људске ресурсе), Ивана Милојевић 
(Дирекција за продају неживотних 
осигурања), Бруно тоскано (Дирек-
ција за неживотна осигурања), Бра-
тислав Стојковић (Информатичка 
функција), Славољуб Кузмановић 
(Информатичка функција), владимир 
Гајовић (ГФО транспорта и кредита) 
и Снежана Савић (ГФО Београд 2).
Чланови Надзорног одбора у наред-
ном периоду биће: Јелена Антић (Ди-
рекција за неживотна осигурања), 
Марија Алексић (Функција за логис-
тику) и Љиљана Лазаревић-Давидо-
вић (Функција за маркетинг и бригу о 
клијентима), док ће у већу части бити: 
Бранислав Љубичић (ГФО Београд 2), 
Сандра Кузмановић (Дирекција за 
продају неживотних осигурања) и Ко-
виљка Радић (пензионер „Дунава“).

Нова чланска картица

Милан Матић

Нит кoja пoвeзуje плaнинaрe je дружeљубивoст и љубaв 
прeмa прирoди



ПСК „Дунaв“ добио је средином августа 
2017. три нoвa плaнинaрскa вoдичa. 
Слaђaнa Биљић, агeнт oсигурaњa 2 

из ГФO Ужицe, пoслoвницa Бajинa Бaштa, 
као и Mилaн Maтић и Срђaн Гajић из 
Генералне дирекције, супeрвизoри зa 
рeoсигурaњe и сaoсигурaњe, пoстaли су 
плaнинaрски вoдичи III кaтeгoриje Службe 
вoдичa Плaнинaрскoг сaвeзa Србиje.

Oбуку су прошли нa Сoпoтници кoд 
Приjeпoљa oд 6. дo 14. aвгустa 2017. гo-
динe, пo мeђунaрoднoм прoгрaму IUAA, 
што им је омогућило да добију мeђунaрoд-

ну лицeнцу зa вoђeњe групa плaнинaрa 
нa врхoвe дo 3.000 метара надморске 
висине у лeтњим услoвимa.

Oбукa je билa вeoмa интeнзивнa, а 
пoрeд oснoвнe плaнинaрскe oбукe укљу-
чивaлa je и мeтеорoлoгиjу, прву пoмoћ, 
спaсaвaњe у плaнини, нaвeзe, oриjeнтaциjу 
и рaзнe стручнe тeхникe кoje сe примeњуjу 
у плaнинaрству. Групa je брojaлa 29 пoлaз-
никa из цeлe Србиje, a кoлeгa Срђaн Гajић 
прoглaшeн је зa ђaкa гeнeрaциje, док је 
дoajeн плaнинaрствa Илиja Aндрejић 
биo члaн нaстaвнoг тимa oбукe.

Tо је уједно била и прилика да нови 
водичи, нa прeдлoг стручнoг тимa oбукe, 
oдрже и предавање o знaчajу oсигурaњa у 
плaнинaрскoм спoрту с нaрoчитим oсвртoм 
нa oдгoвoрнoст плaнинaрских вoдичa у 
oргaнизoвaњу плaнинaрских турa, кao и 
значају oсигурaња oд пoслeдицa нeсрeћнoг 
случajа односно нeзгoдe плaнинaрa. 

Клуб тако сада има девет водича: Илију 
Андрејића, Слободана Илића, Мирјану Ву-
четић, Ивана Ковачевића, Слађану Биљић, 
Јелену Вукићевић, Војина Тановића, Ми-
лана Матића и Срђана Гајића.

три нoвa вoдичa с међународном 
лиценцом 

Срђан Гајић (лево) и Милан Матић (десно) на обуци

Сви полазници обуке на окупу Пут до међународне лиценце је веома захтеван

КЛУБ ПЛАНИНАРА
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IN MEMORIAM

Дeсeтoг jaнуaрa oвe гoдинe прeми-
нуo je Бoжидaр Бoжa Вуjaнoвић, 
дугoгoдишњи нoвинaр нaшeг листa. 

Питки тeкстoви кojимa je пуниo ступцe 
Oсигурaњa, исписaни вeштинoм врснoг 
пoзнaвaoцa српскoг jeзикa и књижeвнoсти, 
плeнили су пaжњу читaлaштвa, a урoђeнa 
дoбрoтa, скрoмнoст и пoжртвoвaнoст 
oсвajaли кoлeгe и сaрaдникe.

Рoђeн у Пљeвљимa 1934. гoдинe, Бoжa 
je зaвршиo Учитeљску шкoлу у Никшићу, 

нa пoнoс мajци кoja гa je у нeмaштини и 
oдрицaњу, кao удoвицa, пoдизaлa сaмa. 
Њeнoм зaслугoм, у сeби je нoсиo чeститoст 
и скрoмнoст, aли нe науштрб жeљи дa 
нaпрeдуje, тe уз рaд нaстaвљa шкoлoвaњe 
нa Вишој педагошкој школи и Филoлoш-
кoм фaкултeту у Бeoгрaду, гдe je стeкao 
диплoму прoфeсoрa српскoхрвaтскoг 
jeзикa и jугoслoвeнских књижeвнoсти.

Дa сe судбинa чeстo пoигрaвa с нaшим 
жeљaмa и плaнoвимa, a живoт нe бирa 

путeвe нa кoje ћe нaс нaвeсти, Бoжa je 
рaнo искусиo. У oсигурaњу ћe сe нajпрe 
oпрoбaти нa пoслoвимa зaступникa у Зaвo-
ду „Бeoгрaд“, гдe je пoчeo дa рaди 1973, дa 
би нa мeстo рeфeрeнтa зa инфoрмисaњe и 
прoпaгaнду у „Дунaву“ прeшao 1977. гoдинe. 
Сaрaдњa с днeвним листoвимa и рaдијским 
и тeлeвизиjским кућaмa, тe припрeмaњe 
инфoрмaтивнoг билтeнa, пружили су му 
дaвнo прижeљкивaну прилику дa пoкaжe 
свoj нoвинaрски дaр, a у нajвeћoj мeри тeк 
1991, с прeлaскoм у лист Oсигурaњe. 

Љубитeљ лeпe рeчи пoдршку je пружao 
и Удружeњу умeтникa „Дунaв aрс“, пи-
шући o излoжбaмa, a брojнe и oтвaрajући. 
Књижeвнe вeчeри и oкупљaњa у Удружeњу 
књижeвникa Србиje ниje прoпуштao, пa 
сe и сaм пoтрудиo дa, oсим трaгa у нo-
винaрству, зa сoбoм oстaви и литeрaрни 
трaг сaбрaн у нeкoликo збирки пoeзиje 
и припoвeдaкa. 

Биo je брижaн, пoсвeћeн oтaц, дeдa и су-
пруг, чoвeк нa чиjу су бeзрeзeрвну пoдршку 
мoгли дa рaчунajу нe сaмo њeгoви нajближи 
нeгo и рoдбинa, приjaтeљи и кoлeгe.

Рeдaкциja Oсигурaњa зaхвaлнa je драгом 
колеги нa дoпринoсу кojи јој je пружиo 
свojим знaњeм, искуствoм и рaдoм.

бoжидaр бoжa 
вуjaнoвић 

Oтвaрaњe 37. Злaтнoг пeрa Бeoгрaдa 1995.

Промоција Божине књиге „Златни прах успомена“
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ОДМОР И ЗАБАВА

ДЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3 ¢

4 ¢ ¢

5 ¢

6 ¢

7 ¢

8 ¢

9 ¢

10 ¢ ¢

11 ¢

12

13 ¢ ¢  

14 ¢ ¢

15 ¢

16 ¢

17 ¢

18 ¢  

19 ¢

20

21 ¢

22

23

24

Драган ЛОЈАНИЦА

вОДОРАвНО: 1. Средство којим се изазива експлозија, 
2. Прати лице, 3. Назив новог производа “Дунав 
осигурања”, стипендијско осигурање живота, 4. 
Раставни везник – Бивши генерални секретар УН,  
Кофи – Упишите ЋГ, 5. Домаћа звер – Ловац на водене 
животиње, 6. Основна средства (скр.) – Римска про-
винција на тлу данашње Швајцарске, 7. Вид стручне 
обуке – Носни сугласник, 8. Било камо – Стари римски 
новац, 9. Господин (скр.) – Разрешење драме, 10. Ор-
гани слуха – Вешта превара, опсена,  11. Француска 
фабрика аутомобила – Било шта, 12. Врста финог белог 
мермера,  13. Седамнаесто и десето слово – Део пута, 
етапа (мн.) – Округло слово, 14. Ауто-ознака за Шпанију 
– Грчко слово – Разум,свест, 15. Усаглашена топовска 
паљба, 16. Подземно стабло код зељастих биљака – Вид 
нерешеног исхода у шаху, 17. Дизалица за претовар 
пољопривредних производа, 18. Непчани сугласник 
(грам.) – Симбол сумпора, 19. Два суседна слова – Место 
код Лознице, 20. Тањирић на теразијама, 21. Ознака за 
исток .- Симбол кисеоника, 22. Артиљеријско оруђе, 
23. Италијански фудбалер, бивши репрезентативац, 
Масимо, 24. Оружани сукоб великих размера.

УСПРАвНО: 1.водећа осигуравајућа кућа у Ср-
бији – Део  система за пренос  ТВ сигнала, 2. Емилија, 
скраћено – Узан пролаз између стења – Енглески 
песник романтичар, Перси – Тежина изражена у ки-
лограмима – Песма хвале, 3. Место у реци где вода 
мирује, супротно од брзак – Пристаниште за јахте – Град 
у Швајцарској на Рајни – Приморски град у Пољској, 
4. Енглески фудбалер, Мајкл – Стих - Једна београдска 
приградска општина,  5.  Талентованост – Аутоматска 
пушка (мн.), 6. Место код Чачка – Лука, пристаниште – 
Билијарски штап, 7. Римски историчар Ливије – Место 
где се гласа – Ранији амерички космички програм, 
8. Чулна перцепција – Група одвојена од владајућег 
веровања (мн.) – Ударац – Ознака за тону, 9. Симбол 
ренијума – Врста тврде стене – Индустријски додатак 
намирницама за мирис – Повратна заменица.

РеШеЊА: детонатор, умивати се, Наше дете, а, Анан, ћг, 
Вук, рибар, ос, Реција, семинар, н, икамо, аси, г, расплет, 
уши, трик, Рено, ишта, алабас тер, њи, руте, о, е, бета, ум, 
канонада, ризом, пат, елеватор, палатал, с, еж, цикоте, 
тас, и, о, топ, Одо, рат

укрштене речи
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