
ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ 
ИНФОРМАЦИЈАМА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ „ДУНАВ 

РЕ“ а.д.о. БЕОГРАД 
 

У складу са чл. 23. Закона о тржишту капитала (објављен у „Сл. гласнику РС“ 
бр.31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), Правилником Комисије за хартије од 
вредности о форми, минималном садржају информација које треба укључити у 
проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом (објављен у „Сл. 
гласнику РС“ бр. 89/2011, 14/2013, 14/2016, 74/2016 и 61/2020) и Упутством о начину 
на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације 
Комисији, Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова бр. 
6, МБ: 07046901 објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у 
претходних 12 месеци: 

 

Редни 
број 

Датум 
објаве 

 

Објављена информација 
Место 
објаве 

Интернет 
странице 

 
1.  
 

 

Годишњи документ о објављеним 
информацијама Дунав Ре а.д.о. 

Интернет страница 
Друштва 

 

www.dunavre.rs 

 29.05.2019. Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

  Београдска берза  www.belex.rs 

 
2. 
 

 

Сазивање 101. ванредне Скупштине 
акционара 

Интернет страница 
Друштва 

 

www.dunavre.rs 

   
03.09.2019. Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

 AПР www.apr.gov.rs 

  Београдска берза  www.belex.rs 

3. 
 

 

Извештај са одржане 101. ванредне 
Скупштине акционара 

Интернет страница 
Друштва 

 

www.dunavre.rs 

 22.10.2019. Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

  Београдска берза  www.belex.rs 

4.  

 

Сазивање 102. редовне Скупштине 
акционара  

Интернет страница 
Друштва 

 
www.dunavre.rs 

  Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

31.03.2020.  Београдска берза  www.belex.rs 

  AПР www.apr.gov.rs 

  Централни регистар 
ХОВ

www.crhov.rs 

5.  

 

Сазивање 102. редовне Скупштине 
акционара – допуњен дневни ред 

Интернет страница 
Друштва 

 
www.dunavre.rs 

  Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

06.04.2020.  Београдска берза  www.belex.rs 

  AПР www.apr.gov.rs 

  Централни регистар 
ХОВ

www.crhov.rs 

 



 
 
 

6. 
 

 

Извештај са одржане 102. редовне 
Скупштине акционара 

Интернет страница 
Друштва 

 

www.dunavre.rs 

 06.05.2020. Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

  Београдска берза  www.belex.rs 

7.  

 

Сазивање 103. ванредне Скупштине 
акционара  

Интернет страница 
Друштва 

 
www.dunavre.rs 

  Комисија за ХОВ  www.sec.gov.rs 

22.05.2020.  Београдска берза  www.belex.rs 

  AПР www.apr.gov.rs 

  Централни регистар 
ХОВ

www.crhov.rs 

8. 

 

Годишњи извештај о пословању за 
2019. годину  

(Биланс стања, Биланс успеха, 
Извештај о токовима готовине, 

Извештај о променама на капиталу, 
Напомене уз финансијске извештаје, 

Извештај о ревизији, Извештај о 
пословању друштва, Изјава лица 

одговорних за састављање годишњег 
извештаја, Одлука Скупштине 

акционара  о усвајању годишњих 
финансијских извештаја, Одлука 

Скупштине акционара о расподели 
добити и исплати дивиденде) 

 
 

Интернет страница 
Друштва 

 
 
 www.dunavre.rs 

 
25.05.2020. 

AПР www.apr.gov.rs 

   
Комисија за ХОВ 

 
www.sec.gov.rs 

   
Београдска берза 

 
www.belex.rs 

 
 
Годишњи  документ  о  објављеним  информацијама  доступан  је  на  интернет 
страници Београдске берзе (www.belex.com) и на интернет страници Друштва 
www.dunavre.rs. 
 

    Напомена: Поједине информације, на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама 
могу бити застареле 

 
                  

У Београду 26.05.2020. године                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

 
                               Зорана Пејчић 
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