
 

Друштво за реосигурање  "ДУНАВ РЕ" а.д.о. 
Београд,  Кнез Михаилова 6 

 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

за упис акција без накнаде 

 

Издавалац: Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова 6/II 
Матични број: 07046901 
Делатност: 6520 – Реосигурање 
Број запослених:41 на дан 30.06.2021. године 

 
1. Номинална вредност једне акције која се издаје износи 1.810,00 динара, а емитује 

се укупно 66.642 комада обичних акција. 
2. Запослени могу стећи највише до 25% друштвеног капитала који се преноси 

запосленима без накнаде, што представља највише 30.154.600,00 динара, односно 
највише 16.660 комада обичних акција. 

3. Акционарском фонду, у складу са чланом 280ж став 4. закона, преноси се 
вредност капитала за стицање акција без накнаде ако је већа од укупне номиналне 
вредности акција које запослени стичу без накнаде. 

4. Право на стицање акција без накнаде имају држављани Републике Србије који су 
запослени или су раније били запослени (у даљем тексту: запослени) у Друштву за 
реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (у даљем тексту: Друштво) и његовим правним 
претходницима.  

5. Лицима која су раније била запослена, сматрају се и пензионери. 
6. Правним претходницима Друштва сматрају се: 

- Заједница ризика реосигурања „Дунав Ре“ Београд;  

- Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ д.д. Београд  

- Акционарско друштво за реосигурање „Дунав Ре“ Београд;  

7. Запослени у Друштву, чије је контролно друштво Компанија Дунав осигурање 

а.д.о. Београд, Македонска 4, матични број: 07046898 (у даљем тексту: Компанија), у којем 

ће, такође, бити извршен пренос друштвеног капитала у складу са Законом, могу своје 

право на стицање акција без накнаде за сваку пуну годину времена проведеног у радном 

односу у Друштву, искористити искључиво у целости, у Друштву или Компанији.  

8. Запослени имају право на стицање акција без накнаде чија је укупна номинална 

вредност 200 евра у динарској противвредности, по званичном средњем курсу динара 

према евру, који објављује Народна банка Србије и који важи на дан објављивања јавног 

позива за упис акција без накнаде, за сваку пуну годину рада у радном односу у Друштву. 

9. Право на стицање акција Друштва може се остварити највише за 35 година 

времена проведеног у радном односу. 

10. Право на стицање акција без накнаде имају запослени за сваку пуну годину 

времена проведеног у радном односу у Друштву, под условом да право на акције без 

накнаде нису на било који начин остварили, у целости или делимично, у складу са Законом 

о својинској трансформацији („Службени гласник РС”, бр. 32/97 и 10/01), Законом о 

приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 

51/14 и 52/14-УС), Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 

112/15 и 20/16-аутентично тумачење) и Законом о јавном информисању и медијима 



(„Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и да нису уписани у 

евиденцију носилаца права коју води министарство надлежно за послове приватизације, у 

складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у 

поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10, 115/14 и 112/15).  

11. Право запослених на стицање бесплатних акција није преносиво. 

12. Право на стицање акција без накнаде имају запослени који су тај статус стекли 

до дана објављивања јавног позива у дневном високотиражном листу који се дистрибуира 

на целој територији Републике Србије и то: „Политика“. 

13. Пуна година рада у радном односу у Друштву рачуна се закључно са датумом 

објављивања овог Јавног позива у дневном листу из тачке 12. овог Јавног позива. 

            14. Ако је вредност капитала за стицање акција без накнаде мања од укупне 

номиналне вредности акција које запослени стичу без накнаде, запослени стичу право на 

мањи број акција, сразмерно односу тих вредности. 

 15. Приликом подношења захтева за упис акција запослени, прилажу: 

- доказ о држављанству Републике Србије – доказује се Уверењем о држављанству 

не старијим од 6 месеци у оригиналу или овереној фотокопији, 

- доказ о радном стажу у Друштву доказује се Уверењем - подаци о осигурању 

(пријава/одјава) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (које издаје 

месно надлежна филијала ПИО фонда) у оригиналу или овереној фотокопији, који је 

обавезан документ и овереном фотокопијом Радне књижице, уколико је запослени 

поседује. 

           - фотокопију личне карте (уколико је лична карта на обрасцу без чипа) или очитану 

личну карту (уколико је лична карта на обрасцу са чипом). 

16. Захтев за упис акција подноси се у пословним просторијама Друштва у улици 

Кнез Михаилова 6/II, сваког радног дана у термину од 10:00-15:00 часова.  

17. Захтев за упис бесплатних акција се подноси лично или преко пуномоћника на 

основу пуномоћја овереног у складу са законом којим се уређује овера потписа. 

Уколико се захтев за упис бесплатних акција подноси преко пуномоћника, 

пуномоћник мора бити овлашћен да у име и за рачун запосленог поднесе захтев за упис 

бесплатних акција и предузима радње у поступку за упис бесплатних акција по овом 

Јавном позиву. 

18. Запосленима ће се издати доказ о поднетом захтеву за упис бесплатних акција.  

19. Рок за упис акција без накнаде почиње да тече од 29. новембра 2021. године, 

односно од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“, са почетком  у 

10:00 часова, и завршава се 29. децембра 2021. године, у 15:00 часова. 

20. Решење о преносу капитала Друштва запосленима без накнаде доноси 

Министарство привреде и коначно је. 

21. Акције које се преносе запосленима без накнаде јесу обичне и гласе на име. 

22. Обавештeње у вези са обрадом података о личности: 

У складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 

87/2018), а у сврху спровођења поступка уписа бесплатних акција у складу са овим Јавним 

позивом, на основу члана 280г Закона о осигурању и тач.12. и 29. Одлуке Владе Републике 

Србије, Друштво ће прикупљати и обрађивати следеће податке о личности: име, презиме, 

ЈМБГ, датум и место рођења, адреса пребивалишта/боравишта, податке о држављанству, 

годинама радног стажа у Друштву и укупном радном стажу, као и друге податке садржане у 

документацији наведеној у тачки 15. овог Јавног позива.  

Подаци ће се откривати примаоцу података Министарству привреде, ради  вршења 

надзора и доношења Решења о преносу капитала Друштва запосленима без накнаде, у 

складу са Одлуком Владе Републике Србије. Подаци о личности се не износе из Републике 



Србије у другу државу или међународну организацију. Подаци о личности ће се чувати 

само онолико колико је основано потребно да се испуни сврха за коју су прикупљени или да 

би се испунили на то применљиви законски прописи. 

Приликом уписа бесплатних акција Друштва, запослени ће пристанак на 

прикупљање и обраду података о личности, давати својеручним потписивањем изјаве.  

23. Овај позив објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, једном 

дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 

(„Политика"), на интернет страници Друштва и огласној табли Друштва. 

24. Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 2634 755 или имејл 

адресу: UpisAkcija@dunavre.rs 

 

                                                                                                                 Председник Извршног одбора 

                                                                                                      Зорана Пејчић, с.р. 

                                                                                        

                                                                                                    Члан Извршног одбора 

                                                                                                        Бојан Маричић,с.р. 
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