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УВОД 
 

Дунав Ре а.д.о. Београд, Кнез Михаилова бр. 6, матични број 07046901  (у даљем тексту: Друштво, 

Издавалац или Дунав Ре) укључује на MTP BELEX Београдске берзе а.д. Београд, 102.645 комада 

обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара. Акције носе ознаку CFI код 

ESVUFR и ISIN број RSDNVRE65035. 

Проспект је одобрен од стране Комисије за хартије од вредности и у електронском облику биће 

објављен на интернет страници Дунава Ре: www.dunavre.rs 

Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) 

утврђује обавезу издаваоца да пре укључења хартија од вредности на мултилателарну трговачку 

платформу, објави Проспект за укључење хартија од вредности, а који претходно мора бити одобрен 

од стране Комисије за хартије од вредности.  

Дунав Ре прихвата одговорност за истинитост и потпуност овог Проспекта односно информација 

садржаних у њему. Сходно подацима којима Дунав Ре располаже, његовом уверењу и сазнањима, 

информације у Проспекту представљају истинит и потпун приказ имовине и обавеза, финансијски 

положај као и права и обавезе која произлазе из или су везане за акције Дунава Ре. Према сазнању 

Дунава Ре, ни једна чињеница која би могла утицати на истинитост и/или потпуност овог Проспекта 

није изостављена, укључујући али не ограничавајући се на податке који би могли значајно утицати на 

доношење одлуке о улагању у акције Дунава Ре и са тиме повезаним ризицима. 

Искључиво информације садржане у овом Проспекту меродавне су за доношење одлуке о улагању у 

акције Дунава Ре. Дунав Ре није овластио ни једно физичко или правно лице за давање информација 

везаних за акције Дунава Ре те се све информације трећих особа, које се разликују од информација 

садржаних у овом Проспекту, не сматрају меродавним. 

Дунав Ре је до информација које су наведене у Проспекту, а које су везане за делатност коју Дунав Ре 

обавља у оквиру свог редовног пословања, дошао искључиво унутрашњим истраживањима, затим 

коришћењем извора информација посредно или непосредно везаних уз редовну делатност, као и 

коришћењем јавно доступних информација. Дунав Ре прихвата одговорност за истинит и потпун 

приказ јавно доступних информација, с тим што према најбољим сазнањима Дунава Ре не постоји ни 

једна чињеница због које би се јавно доступне информације требале сматрати нетачним односно 

непотпуним. 
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I СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ 
 

У склaду сa члaнoм 16. Зaкoнa o тржишту кaпитaлa капитала („Службени гласник РС“ бр. . 31/2011, 

112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Скрaћeни прoспeкт прeдстaвљa сaстaвни дeo jeдинствeнoг 

прoспeктa и сaдржи укрaткo нajзнaчajниje пoдaткe и ризикe у вeзи сa Друштвoм и хaртиjaмa oд 

врeднoсти, oднoснo aкциjaмa („Скрaћeни прoспeкт“) 

Упoзoрeњa зa инвeститoрe: 

1. Скрaћeни прoспeкт смaтрa сe увoдoм у Прoспeкт; 

2. Свaкa oдлукa o улaгaњу у aкциje трeбa дa будe зaснoвaнa нa цeлoкупнoм сaдржajу Прoспeктa; 

3. Друштвo и лицa кoja су сaстaвилa Скрaћeни прoспeкт сoлидaрнo oдгoвaрajу зa нaстaлу штeту у 

случajeвимa кaдa Скрaћeни прoспeкт дoвoди у зaблуду и кaдa je нeтaчaн или нeдoслeдaн у oднoсу нa 

другe дeлoвe Прoспeктa. 

 

1. ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 

1.1. Основни подаци  

Пословно име: 
Друштво за реосигурање Дунав-Ре а.д.о. 

Београд 

Седиште: Београд 

Адреса: Београд, Кнез Михаилова 6/II 

Матични број: 07046901 

ПИБ: 100001327 

Датум оснивања 01.07.1977. године 

Решење Агенцијe за привредне регистре: БД 43206/2005 од 22.07.2005 године. 

Правни облик: Акционарско друштво за реосигурање 

Телефон: 011/2634-755 

Е- mail: office@dunavre.rs 

Шифра делатности: 6520 – Реосигурање 

 

1.2. Развој Друштва  

Друштво је основано 01. јула 1977. године под називом Заједница реосигурања „Дунав Ре“. Дана 1. 

октобра 1990. године извршена је трансформација у деоничко друштво. На основу Рeшeња Савeзнoг 

министарства за финансијe o издавању дoзвoлe за рад бр. 4/1-11-004/97 oд 15. маја 1997. гoдинe 

Друштво јe за oбављањe пoслoва из навeдeнoг рeшeња рeгистрoвано кoд Приврeднoг суда у Бeoграду 

пoд брoјeм IV-Фи-6153/97 oд 20. јуна 1997. године, пoд матичним брoјeм 07046901, штo јe уписанo кoд 

Рeпубличкoг завoда за статистику Рeпубликe Србијe Обавeштeњeм o разврставању прeма 

класификацији дeлатнoсти – извoд из рeгистра брoј: 052-89 oд 29. јануара 1998. гoдинe. 

У току 2005. године извршено је усклађивање Статута Друштва са Законом о осигурању „Службени 

гласник РС“ бр. 70/04), тако да је дошло до промене у регистрацији назива Друштва у „Дунав Ре“ а.д.о. 

Друштво је дана 13. маја 2016. године ускладило своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 

организацију и акте са одредбама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и 

испунило услове за обављање послова реосигурања у складу са тим законом. 
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1.3. Oпис прeдмeтa пoслoвaњa и пoслoвних aктивнoсти  

Друштво се бави преузимањем у реосигурање, односно ретроцесију, ризика домаћих и иностраних 

осигуравајућих друштава (активни послови) и предајом у ретроцесију домаћим и иностраним 

реосигуравајућим друштвима вишкова ризика преузетих у реосигурање (пасивни послови). 

 

Друштво се бави реосигурањем ризика домаћих и иностраних осигуравајућих друштава, а такође 

пласира ризике преузете од домаћих и страних цедената код иностраних реосигуравача. 

 

Најзначајнији приходи које је Друштво је  остварило у периоду од 2018. до 2020. године су приходи од 

премија реосигурања и ретроцесија. Структура пословних прихода Друштва дата је у наредној табели: 

            (у 000 динара) 

Врста прихода 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 
2019/2018  2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Приходи од премија 

реосигурања и ретроцесија  
762.777 974.696 1.701.922 27,78% 74,61% 

Приходи од учешћа 

реосигурања и ретроцесија у 

накнади штета 

               

381.063     

               

468.486     

               

642.509     
22,94% 37,15% 

Приходи од инвестирања 

средстава осигурања  
66.838 104.229 73.281 55,94% -29,69% 

Приходи по основу регреса и 

продаје осигураних оштећених 

ствари 

12.069 7.118 5.820 -41,02% -18,24% 

Провизија од реосигурања и 

ретроцесија 

               

373.633     

           

453.392     

               

527.574     
21,35% 16,36% 

 

1.4. Oснoвни кaпитaл  

На дан израде проспекта основни капитал Друштва износи: 

Укупан основни капитал: 1.774.011.770,00 динара (100%) 

Акцијски капитал 1.743.857.170,00 динара 98,10%) 

Друштвени капитал: 30.154.600,00 динара (1,90%) 

Број издатих акција: 963.457  

Номинална вредност акције: 1.810,00 динара  

Врста акција: Обичне акције 

CFI код: ESVUFR 

ISIN број: RSDNVRE65035 

Напомена: Друштвени капитал ниje исказан у акцијама. 

Укупан основни капитал Друштва  у потпуности је уплаћен. 

Акције су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности а.д. Београд. 

У регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре регистрован је уписан и уплаћен 

основни капитал у износу од 1.743.857.170,00 динара. 

Друштво  нема одобрене акције. 

Друштво немa сопствене акције. 

У финансијским извештајима на дан 31.12.2020. године основни капитал Друштва износи 

764.802.000,00 динара, од чега je акцијски капитал износиo 729.747.000,00 динара (95,42% укупног 

основног капитала) и био је  подељен је на 81.083 обичних акција појединачне номиналне вредности 



9 

 

од 9.000 динара, а друштвени капитал је износио 35.055.000,00 динара (4,58% укупног основног 

капитала).  

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

Након повећања основног капитала номинална вредност обичних и номинална вредност обрачунских 

акција износила је 18.100,00 динара по једној акцији. 

Дана 13.05.2021. године Агенција за привредне регистре је Решењем БД 41062/2021 регистровала 

промену улога чланова акционарског капитала и промену вредности основног капитала.  

Скупштина Друштва је 24. августа 2021. године донела Одлуку о замени акција ради промене њихове 

номиналне вредности. Одлуком је издато 810.830 обичних акција, номиналне вредности 1.810,00 

динара којима је замењено 81.083 комада обичних акција номиналне вредности 18.100,00 динара и 

38.950 комада обрачунских акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 3.895 

комада обрачунских акција номиналне вредности 18.100,00 динара. Основни капитал Друштва након 

спровођења наведене Одлуке је остао непромењен. 

1.5. Пoдaци o лицу зaдужeнoм зa рeвизиjу финaнсиjских извeштaja 

Deloitte д.о.о. Београд, Теразије 8, одговоран је за ревизију финансијских извештаја за пословну 2018.  

и 2019. годину. У име Deloitte д.о.о. Београд извештаје независног ревизора са мишљењем је потписао 

овлашћени ревизор Зоран Нешић. 

KPMG д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1Ј, одговоран је за ревизију финансијских извештаја за 

пословну 2020. годину. У име KPMG д.о.о. Београд извештаје независног ревизора са мишљењем је 

потписао лиценцирани овлашћени ревизор Никола Ђенић. 

1.6. Изaбрaнe финaнсиjскe инфoрмaциje 

Изабране финансијске информације које су дате у наставку документа изведене су из трогодишњих 

ревидираних појединачних  финансијских извештаја Друштва за период од 2018. до 2020. године и 

неревидираних појединачних и полугодишњих финансијских извештаја на дан 30.06.2021. године. 

Изабрани подаци из Биланса стања  

                                                                                                                                                     (у 000 динара) 

АКТИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Стална имовина  102.478 280.561 173,78% 93.788 -66,57% 

Нематеријална улагања  3.078 2.049 -33,43% 627 -69,40% 

Софтвер и остала права 12.807 7.684 -40,00% 2.561 -66,67% 

Некретнине, постројења, 

опрема и биолошка средства  
10.480 17.568 67,63% 15.313 -12,84% 

Дугорочни финансијски 

пласмани   
76.113 253.260 232,74% 75.287 -70,27% 

Обртна имовина - 

потраживања  
4.895.964 5.745.673 17,36% 9.354.133 62,80% 

Залихе  619 463 -25,20% 1.072 131,53% 

Потраживања 883.516 1.088.125 23,16% 1.702.287 56,44% 

Потраживања за више плаћен 

порез 
0 9.859  12.859 30,43% 

Финансијски пласмани 2.087.376 1.985.231 -4,89% 2.476.521 24,75% 
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Готовински еквиваленти и 

готовина  
313.882 454.658 44,85% 771.517 69,69% 

Активна временска 

разграничења 
783 14.630 1768,45% 55.470 279,15% 

Техничке резерве које падају 

на терет саосигутавача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

1.609.788 2.192.707 36,21% 4.334.407 97,67% 

УКУПНА АКТИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА          

ПАСИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

+/- (у %) 
31.12.2020. 

2020/2019 

+/- (у %) 

Капитал и резерве  1.660.114 1.737.240 4,65% 2.004.662 15,39% 

Основни и остали капитал  768.246 768.246 0,00% 768.246 0,00% 

Резерве  211.756 211.756 0,00% 211.756 0,00% 

Нереализовани добици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

36.216 26.928 -25,65% 18.516 -31,24% 

Нереализовани губици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

2.884 2.590 -10,19% 778 -69,96% 

Нераспоређенa добит 646.780 732.900 13,32% 1.006.922 37,39% 

Резервисања и обавезе  3.338.328 4.288.994 28,48% 7.443.259 73,54% 

Дугорочна резервисања 39.209 46.779 19,31% 56.481 20,74% 

Дугорочне обавезе   0 0  200  

Одложене пореске обавезе  5.215 2.839 -45,56% 561 -80,24% 

Краткорочне обавезе  783.366 1.011.428 29,11% 1.616.518 59,83% 

Пасивна временска 

разграничења  
778.978 1.244.328 59,74% 1.482.710 19,16% 

Резервисане штете 1.731.560 1.983.620 14,56% 4.286.789 116,11% 

УКУПНА ПАСИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА          

         

 

 

            (у 000 динара) 

АКТИВА 31.12.2020 30.06.2021 +/- (у %) 

Стална имовина  93.788 141.680 51,06% 

Нематеријална улагања  627 541 -13,72% 

Софтвер и остала права 2.561 0 -100,00% 

Некретнине, постројења, 

опрема и биолошка средства  
15.313 67.139 338,44% 

Дугорочни финансијски 

пласмани   
75.287 74.000 -1,71% 

Обртна имовина - 

потраживања  
9.354.133 10.597.800 13,30% 

Залихе  1.072 732 -31,72% 

Потраживања 1.702.287 2.184.856 28,35% 

Потраживања за више плаћен 

порез 
12.859 28.299 120,07% 

Финансијски пласмани 2.476.521 3.062.938 23,68% 

Готовински еквиваленти и 

готовина  
771.517 752.952 -2,41% 

Активна временска 

разграничења 
55.470 6.087 -89,03% 
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Техничке резерве које падају 

на терет саосигутавача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

4.334.407 4.561.936 5,25% 

УКУПНА АКТИВА  9.447.921 10.739.480 13,67% 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА       

ПАСИВА 31.12.2020 30.06.2021 +/- (у %) 

Капитал и резерве  2.004.662 2.192.669 9,38% 

Основни и остали капитал  768.246 1.541.546 100,66% 

Резерве  211.756 58.308 -72,46% 

Нереализовани добици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

18.516 30.387 64,11% 

Нереализовани губици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

778 778 0,00% 

Нераспоређенa добит 1.006.922 563.206 -44,07% 

Резервисања и обавезе  7.443.259 8.546.811 14,83% 

Дугорочна резервисања 56.481 57.162 1,21% 

Дугорочне обавезе   200 54.150 26975,00% 

Одложене пореске обавезе  561 561 0,00% 

Краткорочне обавезе  1.616.518 2.364.972 46,30% 

Пасивна временска 

разграничења  
1.482.710 2.073.468 39,84% 

Резервисане штете 4.286.789 3.996.498 -6,77% 

УКУПНА ПАСИВА  9.447.921 10.739.480 13,67% 

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  0    

 

Изабрани подаци из Биланса успеха     

          ( у 000 динара) 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ 

              762.777                   974.696     27,78%            1.701.922     74,61% 

Приходи од премија 

реосигурања и ретроцесија 
              762.777                   974.696     27,78%            1.701.922     74,61% 

Обрачуната премија 

реосигурања и ретроцесија 
           3.122.259                4.785.880     53,28%            5.919.145     23,68% 

Премија пренета ретроцесијом 

реосигурања и ретроцесија 
           2.325.384                3.362.433     44,60%            3.994.260     18,79% 

Повећање резерви за преносне 

премије и резерви за неистекле 

ризике реосигурања и 

ретроцесија 

                34.098                   448.751     1216,06%               222.963     -50,31% 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ 

              379.967                   604.473     59,09%               924.862     53,00% 

Расходи за дугорочна 

резервисања и функционалне 

доприносе 

                     940                          837     -10,96%                   2.054     145,40% 

Математичка резерва 

животних осигурања -

повећање 

                     469                          701     49,47%                   2.054     193,01% 

Резервисања за изравнање 

ризика 
                     471                          136     -71,13%                          -     -100,00% 

Расходи накнада штета и 

уговорених износа 
              358.885                   518.614     44,51%               521.122     0,48% 
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Ликвидиране штете - удели у 

штетама реосигурања и 

ретроцесија 

              721.450                   970.771     34,56%            1.146.834     18,14% 

Расходи извиђаја, процене, 

ликвидације и исплате накнада 

штета и уговорених износа 

                18.498                     16.329     -11,73%                 16.797     2,87% 

Приходи од учешћа 

реосигурања и ретроцесија у 

накнади штета 

              381.063                   468.486     22,94%               642.509     37,15% 

Резервисане штете - повећање                 34.349                     89.559     160,73%               408.825     356,49% 

Резервисане штете животних 

осигурања - смањење 
                     572                          665     16,26%                   1.900     185,71% 

Резервисане штете 

саосигурања, реосигурања и 

ретроцесија - повећање 

              807.299                   554.620     -31,30%            2.394.471     331,73% 

Резервисане штете 

саосигурања, реосигурања и 

ретроцесија - смањење 

              772.378                   464.396     -39,87%            1.983.396     327,09% 

Смањење резервисаних штета - 

удела реосигуравача, односно 

ретроцесионара у штетама 

    -                      350     - 

Приходи по основу регреса и 

продаје осигураних оштећених 

ствари 

                12.069                       7.118     -41,02%                   5.820     -18,24% 

Повећање осталих техничких 

резерви - нето 
                     953                       2.581     170,83%                   2.755     6,74% 

Смањење осталих техничких 

резерви - нето 
                  3.091                              -     -100,00%                   4.074     - 

ДОБИТАК - БРУТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
              382.810                   370.223     -3,29%               777.060     109,89% 

ПРИХОДИ ОД 

ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 

                66.838                   104.229     55,94%                 73.281     -29,69% 

Приходи од камата                 49.746                     55.545     11,66%                 50.858     -8,44% 

Приходи од усклађивања 

вредности финансијских 

средстава која се исказују по 

фер вредности кроз биланс 

успеха 

                  5.757                       1.765     -69,34%                   1.768     0,17% 

Добици од продаје хартија од 

вредности 
                           -     -                   6.038     - 

Позитивне курсне разлике из 

активности инвестирања 
                  7.671                       2.051     -73,26%                   1.875     -8,58% 

Остали приходи по основу 

инвестиционе активности 
                  3.664                     44.868     1124,56%                 12.742     -71,60% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА  

                30.156                     24.059     -20,22%                 12.874     -46,49% 

Расходи по основу 

усклађивања вредности 

финансијских средстава која се 

исказују по фер вредности кроз 

биланс успеха 

                17.440                     11.524     -33,92%                   6.847     -40,58% 

Негативне курсне разлике из 

активности инвестирања 
                10.110                       9.573     -5,31%                   6.027     -37,04% 

Остали расходи по основу 

инвестиционе активности 
                  2.606                       2.962     13,66%                          -     -100,00% 

ДОБИТАК ИЗ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

                36.682                     80.170     118,55%                 60.407     -24,65% 

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА 

ОСИГУРАЊА 
              201.228                   216.567     7,62%               373.300     72,37% 

Трошкови прибаве               457.361                   543.175     18,76%               756.929     39,35% 

Провизије               402.632                   481.100     19,49%               697.431     44,97% 
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Остали трошкови прибаве                 54.729                     62.075     13,42%                 59.498     -4,15% 

Трошкови управе               108.761                   120.405     10,71%               134.697     11,87% 

Амортизација                   9.795                       9.923     1,31%                 10.951     10,36% 

Трошкови материјала, 

енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 

                20.892                     23.763     13,74%                 27.335     15,03% 

Трошкови зарада, накнада 

зарада и остали лични 

трошкови 

                57.643                     63.058     9,39%                 65.799     4,35% 

Остали трошкови управе                 20.431                     23.661     15,81%                 30.612     29,38% 

Остали трошкови спровођења 

осигурања 
                  8.739                       6.379     -27,01%                   9.248     44,98% 

Провизија од реосигурања и 

ретроцесија 
              373.633                   453.392     21,35%               527.574     16,36% 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК - 

НЕТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ 

              218.264                   233.826     7,13%               464.167     98,51% 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, 

ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 

ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

                33.236                     31.590     -4,95%                 43.580     37,96% 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, 

ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 

РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

                35.399                     29.220     -17,46%                 60.167     105,91% 

ПРИХОДИ ОД 

УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

              167.005                     75.639     -54,71%                 81.110     7,23% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

              131.127                     83.066     -36,65%               121.488     46,25% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ                   4.422                       1.991     -54,98%                   7.159     259,57% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ                   5.159                       1.752     -66,04%                      522     -70,21% 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА  

              251.242                   229.008     -8,85%               413.839     80,71% 

НЕТО ГУБИТАК 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ 

ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

                     118                          492     316,95%                      807     64,02% 

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
              251.124                   228.516     -9,00%               413.032     80,75% 

Порез на добитак                 40.233                     29.734     -26,10%                 31.108     4,62% 

Добитак по основу креирања 

одложених пореских средстава 

и смањења одложених 

пореских обавеза 

                  4.877                       6.564     34,59%                   5.283     -19,52% 

Губитак по основу смањења 

одложених пореских средстава 

из претходних година и 

креирања одложених пореских 

обавеза 

                     509                          457     -10,22%                      137     -70,02% 

НЕТО ДОБИТАК               215.259                   204.889     -4,82%               387.070     88,92% 
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(у 000 динара) 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 30.06.2020. 30.06.2021. 
2021/2020 

+/- (у %) 

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ 

            

789.466     

         

1.109.014     
40,48% 

Приходи од премија реосигурања и 

ретроцесија  

            

789.466     

         

1.109.014     
40,48% 

Обрачуната премија реосигурања и 

ретроцесија 

         

3.637.424     

         

4.088.338     
12,40% 

Премија пренета ретроцесијом реосигурања 

и ретроцесија 

         

1.879.153     

         

2.341.245     
24,59% 

Повећање резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике реосигурања и 

ретроцесија 

     968.805            638.079     -34,14% 

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ  

            

342.754   

            

551.774     
60,98% 

Расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе 

                   

887     

                

1.019     
14,88% 

Математичка резерва животних осигурања -

повећање 

                   

887     

                

1.019     
14,88% 

Расходи накнада штета и уговорених износа       228.318            501.381     119,60% 

Ликвидиране штете - удели у штетама 

реосигурања и ретроцесија 
       498.579            853.333     71,15% 

Расходи извиђаја, процене, ликвидације и 

исплате накнада штета и уговорених износа 
           7.984               8.852     10,87% 

Приходи од учешћа реосигурања и 

ретроцесија у накнади штета 
       278.245            360.804     29,67% 

Резервисане штете - повећање        110.273              58.338     -47,10% 

Резервисане штете животних осигурања - 

смањење 
              779                   866     11,17% 

Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - повећање 
       277.376         1.722.490     520,99% 

Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - смањење 
       166.324         1.663.286     900,03% 

Приходи по основу регреса и продаје 

осигураних оштећених ствари 
          2.950                7.301     147,49% 

Повећање осталих техничких резерви - нето            6.289       -100,00% 

Смањење осталих техничких резерви - нето                63                1.663     2539,68% 

ДОБИТАК - БРУТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ 
       446.712            557.240     24,74% 

ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА) 
         28.547              31.190     9,26% 

Приходи од камата          25.522              26.994     5,77% 

Приходи од усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по 

фер вредности кроз биланс успеха 

         1.137                  624     -45,12% 

Позитивне курсне разлике из активности 

инвестирања 
           1.603               3.248     102,62% 

Остали приходи по основу инвестиционе 

активности 
             285                   324     13,68% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА 
          5.324                3.249     -38,97% 

Расходи по основу усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по 

фер вредности кроз биланс успеха 

           3.244               1.239     -61,79% 

Негативне курсне разлике из активности 

инвестирања 
           2.080                2.010     -3,37% 

ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 
         23.223              27.941     20,31% 
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ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА 

ОСИГУРАЊА 
       162.444           253.981     56,35% 

Трошкови прибаве       362.301           481.199     32,82% 

Провизије        334.624            447.345     33,69% 

Остали трошкови прибаве          27.677              33.854     22,32% 

Трошкови управе          61.045            76.551     25,40% 

Амортизација            5.728              11.080     93,44% 

Трошкови материјала, енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 
         14.165             15.962     12,69% 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични трошкови 
         27.830              44.196     58,81% 

Остали трошкови управе          13.322                5.313     -60,12% 

Остали трошкови спровођења осигурања            4.797                6.198     29,21% 

Провизија од реосигурања и ретроцесија        265.699            309.967     16,66% 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК - НЕТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
       307.491            331.200     7,71% 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО 

ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

         17.374            32.629     87,80% 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО 

ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

         17.359              26.315     51,59% 

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

        22.539              85.399     278,89% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

        32.265            115.116     256,78% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ                 72                   110     52,78% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ                16                3.829     23831,25% 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
       297.836            304.078     2,10% 

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 

РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

              785                   209     -73,38% 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА       297.051           303.869     2,30% 

НЕТО ДОБИТАК        297.051            303.869     2,30% 

 

 

 

Токови готовине 

             (у 000 динара) 

  31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Токови готовине из 

пословних активности 
          

Приливи готовине из 

пословних активности  
           2.982.533                4.579.487     53,54%            5.173.397     12,97% 

Одливи готовине из 

пословних активности  
           2.765.021                4.311.233     55,92%            4.441.091     3,01% 

Нето прилив готовине из 

пословних активности  
              217.512                   268.254     23,33%               732.306     172,99% 
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Токови готовине из 

активности инвестирања 
        

Приливи готовине из 

активности инвестирања  
                22.987                     72.031     213,36%                 46.480     -35,47% 

Одливи готовине из 

активности инвестирања  
                74.210                     86.298     16,29%               349.938     305,50% 

Нето прилив готовине из 

активности инвестирања  
        

Нето одлив готовине из 

активности инвестирања  
                51.223                     14.267     -72,15%               303.458     2.026,99% 

Токови готовине из 

активности финансирања 
        

Приливи готовине из 

активности финансирања  
                     125                          125     0,00%                      125     0,00% 

Одливи готовине из 

активности финансирања  
              113.285                   113.321     0,03%               107.862     -4,82% 

Нето одлив готовине из 

активности финансирања  
              113.160                   113.196     0,03%               107.737     -4,82% 

Свега приливи готовине             3.005.645                4.651.643     54,76%            5.220.002     12,22% 

Свега одливи готовине             2.952.516                4.510.852     52,78%            4.898.891     8,60% 

Нето приливи готовине                  53.129                   140.791     165,00%               321.111     128,08% 

Нето одливи готовине         

Готовина на почетку 

обрачунског периода 
              259.695                   313.882     20,87%               454.658     44,85% 

Позитивне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

                  1.576                          212     -86,55%                      508     139,62% 

Негативне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

                     518                          227     -66,18%                   4.760     1.996,92% 

Готовина на крају 

обрачунског периода  
              313.882                   454.658     44,85%               771.517     69,69% 

 

             (у 000 динара) 

  30.6.2020. 30.06.2021. 
2021/2020 

+/- (у %) 

Токови готовине из 

пословних активности 
      

Приливи готовине из 

пословних активности  
2.864.879 3.416.476 19,25% 

Одливи готовине из 

пословних активности  
2.629.478 2.766.460 5,21% 

Нето прилив готовине из 

пословних активности  
235.401 650.016 176,13% 

Нето одлив готовине из 

пословних активности  
    -- 

Токови готовине из 

активности инвестирања 
    - 

Приливи готовине из 

активности инвестирања  
27.825 23.770 -14,57% 

Одливи готовине из 

активности инвестирања  
836 572.107 68333,85% 

Нето прилив готовине из 

активности инвестирања  
26.989   -100,00% 

Нето одлив готовине из 

активности инвестирања  
  548.337 - 

Токови готовине из 

активности финансирања 
    - 

Приливи готовине из 

активности финансирања  
55 55 0,00% 
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Одливи готовине из 

активности финансирања  
107.735 121.732 12,99% 

Нето прилив готовине из 

активности финансирања  
    - 

Нето одлив готовине из 

активности финансирања  
107.680 121.677 13,00% 

Свега приливи готовине  2.892.759 3.440.301 18,93% 

Свега одливи готовине  2.738.049 3.460.299 26,38% 

Нето приливи готовине  154.710   -100,00% 

Нето одливи готовине   19.998 - 

Готовина на почетку 

обрачунског периода 
454.658 771.517 69,69% 

Позитивне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

508 3.232 536,22% 

Негативне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

847 1.798 112,28% 

Готовина на крају 

обрачунског периода  
609.029 752.953 23,63% 

     

Преглед промена на капиталу 

(у 000 динара) 

  31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Основни капитал            764.802                 764.802      0,00%            764.802      0,00% 

Остали капитал                3.444                     3.444      0,00%                3.444      0,00% 

Емисиона премија              57.996                   57.996      0,00%              57.996      0,00% 

Резерве законске и статутарне            153.760                 153.760      0,00%            153.760      0,00% 

Рев. резерве и нереализовани добици               36.216                   26.928      -25,65%              18.516      -31,24% 

Нераспоређени добитак             646.780                 732.900      13,32%         1.006.922      37,39% 

Укупно         1.662.998              1.739.830      4,62%         2.005.440      15,27% 

Нереализовани губици                 2.884                     2.590      -10,19%                   778      -69,96% 

Укупно одбитне ставке                2.884                     2.590      -10,19%                   778      -69,96% 

Укупно капитал          1.660.114              1.737.240      4,65%         2.004.662      15,39% 

 

1.7. Пoлoжaj нa тржишту 

Из извештаја Народне банке Србије, за други квартал 2021. године издвајају се следећи најважнији 

показатељи пословања сектора осигурања у Републици Србији: 

 

• На тржишту Републике Србије послује непромењени број друштава за осигурање (20). 

Искључиво пословима осигурања бави се 16 друштава, а пословима реосигурања 4 друштва. 

• Укупна премија износи 60,4 милијарди динара  (514 милиона евра) што је раст од 8,2% у 

односу на исти период прошле године. 

• Структура премије осигурања према врстама осигурања је промењена у односу на исти 

период 2020. године у корист животних осигурања тако да иста учествују у укупној премији 

осигурања са 21,7% у односу на исти период 2020 године када је учешће износили 21,6%. У 

структури премије осигурања највеће учешће остварује осигурање од одговорности због 

употребе моторних возила од 30,1%, затим, следе имовинска осигурања са 22,0%, па животна 

осигурања са 21,7% и осигурање моторних возила – каско са 9,7%. 

• Билансна сума друштава износи 333,2 милијарде динара што представља раст од 7,6%, у 

односу на исти период претходне године;  
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• Укупни капитал износи 68,8 милијарди динара што представља раст од 5,4%, у односу на 

исти период претходне године. 

• Техничке резерве исказују раст од 7,2%. 

• На нивоу свих друштава за осигурање која се баве неживотним осигурањима основни 

показатељ адекватности капитала (однос расположиве и захтеване маргине солвентности) 

износио је 210,3% док код друштава која се баве претежно животним осигурањима овај 

показатељ износи 245,5%. 

• Код друштава за осигурање која се баве неживотним осигурањима вредност комбинованог 

рација је повећана са 77,5% на 84,7%, колико је износио у истом периоду прошле године. 

 

Структура премије осигурања за период 2016. – 2020. године  

 
 

Учешће Друштва у укупној бруто премији осигурања која су остварила друштва за реосигурање у 

Републици Србији у периоду I-VI 2021. године износи 41,93%. Истовремено учешће Друштва у укупној 

премији  реосигурања у самопридржају износило је 66,11%. 

 

Учешће Друштва у укупном износу ликвидираних штета друштава за реосигурање у Републици Србији 

у периоду I-VI 2021. годинe износи 30,83 % односно 72,34% када су у питању ликвидиране штете у 

самопридржају. 

 

1.8. Крaтaк oпис фaктoрa ризикa 

Пословање Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. је изложено бројним екстерним и интерним 

ризицима. Друштвo организујe, примењује и развија систем управљања ризицима у складу са чланом 

147. Закона о осигурању, Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање 

(„Службени гласник РС“ бр. 51/2015,29/2018 и 84/2020) и Стратегијом управљања ризицима која 

представља акт којим се дефинише систем управљања ризицима којима је Друштво изложено у свом 

пословању, основни принципи, стандарди управљања ризицима и организација рада на пословима 

управљања ризицима.   

У процесу управљања ризицима обезбеђује се свеобухватно и превентивно идентификовање ризика, 

процена ризика и мерење ризика којима је Друштво изложено у свом пословању, на начин који 

обезбеђује трајно одржавање степена изложености ризику на нивоу који не угрожава имовину и 

пословање. Процес управљања ризицима обезбеђује сагледавање свих кључних фактора и елемената 

који омогућавају да се финансијски, људски и други ресурси усмере на начин који обезбеђује што је 

могуће већу дисперзију, поделу и минимизирање ризика. 

Ризични профил Друштва опредељен је прихватљивим нивоом изложености ризику, односно нивоом 

ризика који је Друштво спремно да преузме, а у складу је са дефинисаним политикама, циљевима и 

принципима управљања ризиком. 

Ризици пословања везани за издавоца су следећи: 

Ризици реосигурања 
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Ризик реосигурања је ризик губитка или неповољне промене вредности обавеза из реосогуравајућег 

покрића у случају немогућности Друштва да апсорбује преузете ризике својствене делатности 

реосигурања. 

Компоненте ризика реосигурања су: 

1. Ризик неадекватно одређене премије 

2. Ризик неадекватног образовања техничких резерви Друштва 

3. Ризик осигурања који произлази из катастрофалних догађаја 

4. Ризик неадекватне процене ризика који се преузима у реосигурање 

5. Ризик неадекватног одређивања нивоа самопридржаја  

6. Ризик концентрације   

Ризици ликвидности  

Ризик ликвидности је ризик немогућности Друштва да уновчи своја улагања и другу имовину како би 

у целини и благовремено подмирило своје доспеле и будуће финансијске обавезе. 

Компоненте ризика ликвидности су: 

1. Ризик неадекватног управљања имовином и обавезама Друштва 

2. Ризик покривености трошкова спровођења реосигурања 

3. Ризик погрешне процене, евидентирања, презентовања и обелодањивања вредности имовине 

и извора средстава Друштва, као и њихових прихода, расхода и резултата пословања  

4. Ризик рочне неусклађености средстава и њихових извора 

5. Ризик немогућности измиривања обавеза по основу реосигурања (непокривеност техничких 

резерви) 

6. Ризик концентрације инвестиционог портфолија 

Тржишни ризици 

Тржишни ризик је ризик губитка или неповољне промене у финансијском стању Друштва који 

директно или индиректно проистиче из неповољних промена на тржишту (тржишту 

осигурања/реосигурања и финансијском тржишту).  

Компоненте тржишног ризика су: 

1. Ризик промене каматних стопа 

2. Ризик промене цена хартија од вредности 

3. Ризик приноса 

4. Девизни ризик 

5. Ризик конкуренције 

 

Оперативни ризици  

Оперативни ризик  је могућност настанка негативних ефеката на пословање Друштва због пропуста 

(намерних и ненамерних) у раду запослених и органа Друштва, неодговарајућих процедура и процеса, 

неадекватног управљања информационим системом, као и услед неповољних спољних догађаја.        

Компоненте оперативног ризика су: 

1. Ризик погрешног, односно неодговарајућег избора чланова Извршног, односно Надзорног 

одбора, као и лица којима је поверено руковођење појединим пословима Друштва 

2. Ризик погрешног, односно неадекватног избора, распореда и постављања запослених у 

Друштву (квалификационо и бројно) 

3. Ризик неадекватне организације пословања Друштва 
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4. Ризик погрешног и економски штетног уговарања послова 

5. Ризик превара, злоупотреба и других незаконитих активности лица запослених у Друштву 

6. Ризик одсуства одговарајућег система интерних контрола, процедура и поступака рада 

7. Информатичко безбедносни ризик 

8. Остали оперативни ризици који зависе од природе, обима и сложености пословања (погрешан 

унос података и други пропусти у раду) 

 

Правни ризици 

Правни ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Друштва 

услед пропуштања усклађивања пословања и аката Друштва са прописима.  

Компоненте правног ризика су:  

1. Ризик налагања мера, односно изрицања казне од стране Народне банке Србије, односно 

санкција другог надлежног органа 

2. Ризик могућих губитака из спорова 

3. Порески ризик 

 

Имајући у виду све потенцијалне ризике, инвеститори морају самостално да процене финансијско 

стање, потенцијал и ризике везане за Друштво и тек на основу тога донесу одлуку о евентуалном упису 

акција. 

2. ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ УКЉУЧЕЊА НА ТРЖИШТЕ 

2.1. Oпис типa и клaсe aкциja 

Акције које се укључују на МТП  су обичне, појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара и 

издате су Одлуком о издавњу обичних акција VIII ради повећања основног капитла без објављивања 

проспекта од 23.11.2021. године. 

2.2. Прaвa из aкциja 

Акције које се укључују на МТП  дају власницима следећа права: 

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас; 

- право на исплату дивиденде; 

- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим 

се уређује стечај; 

- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за 

обичне акције, из нових емисија; 

- друга права у складу са законом и Статутом. 

2.3. Услoв jaвнe пoнудe и приjeм нa Бeoгрaдску бeрзу (МТП) 

Акције су већ издате и уписан у Централни регистар. 

Свих 102.645 акција биће предмет захтева за укључење у трговање на MTP Belex, где су већ укључене 

претходно издате акције Друштва. 

Београдска берза а.д. Београд издала је потврду о спремности да акције укључи у трговање на MTP 

Belex. 
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2.4. Ризици у вези акција које се укључују у трговање на МТП  

Тржишна вредност акција је под великим утицајем волатилности целог тржишта капитала, 

макроекономских кретања на тржишту на ком Друштво послује, разлике између очекивања 

финансијских аналитичара у односу на остварене резултате, потенцијалних потреса код повезаних 

страна, нестабилности пословног модела друштва као и цикличности сектора у ком послује. Уколико 

наведени фактори имају негативну конотацију, постоји значајан ризик од пада тржишне вредности 

акција.  

Такође, сваки инвеститор мора бити свестан да на тржишту постоји ризик да неће моћи да прода своје 

акције у било које време по тржишној цени. 

Пре доношења одлуке о улагању, потенцијални инвеститори би морали да се ослоне на сопствену 

процену, односно оцену финансијског положаја и пословање Друштва, узимајући у обзир објављене 

финансијске извештаје и остале објављене информације.   

Инвеститори не би требали да цену акција из ове понуде сматрају ценом која ће преовладати на 

тржишту. Не може се са сигурношћу рећи да ће се формирати или задржати ликвидност акција 

Друштва након  укључења на МТП. 

Цена акција Друштва могла би бити врло нестабилна и под утицајем разних фактора који делују на 

Друштво, њене конкуренте или финансијска тржишта генерално. На цену акција Друштва значајно 

утичу и резултати пословања, промене организационе структуре, промене у структури акционара и 

екстерни фактори, стање на финансијском тржишту у земљи, фактори везани уз политичке и 

регулаторне ризике и сл. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене финансијско 

стање, потенцијал и ризике везане уз Друштво и тек на основу тога да донесу одлуку о евентуалном 

упису и уплати акција. 

2.5. Порез и друга плаћања у вези са акцијама 

- Пoрeз нa прeнoс апсолутних права 

Према члану 23. Закона о порезима на имовину прeнoс aкциja уз нaкнaду није предмет опорезивања 

порезом на пренос апсолутних права. 

- Пoрeз нa нaслeђe и поклон 

У складу са чланом 14. Закона о порезима на имовину од опорезивања порезом на наслеђе и поклон 

изузима се наслеђе односно поклон акција као хартија од вредности. 

- Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 

У складу са Зaкoном o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa обвезником пореза на капитални добитак сматра се 

свако физичко лице које је извршило пренос хартија од вредности (акција). Капитални добитак, 

односно губитак у смислу овог закона представља разлику између продајне цене акција и њихове 

набавне цене. 

Набавном ценом за сврху одређивања капиталног добитка, у складу са поменутим законом, сматра се 

цена по којој је обвезник стекао хартије од вредности (акције). Стопа пореза на капитални добитак 

износи 15%, ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено 

(у случajу дa нeрeзидeнт врши прeнoс aкциja у друштву рeгистрoвaнoм у Рeпублици Србиjи). 

Капиталним добитком, односно губитком не сматра се разлика настала преносом акција које је порески 

обвезник пре преноса имao у свoм влaсништву непрекидно најмање 10 гoдинa.  
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Према члану 27. став1. Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa капитални добитак обвезник остварује 

продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности (акција) које у складу са МСФИ 

представљају дугорочне финансијске пласмане. Капиталним добитком сматра се и приход који оствари 

нерезидентни обвезник од продаје хартија од вредности (акција). Капитални добитак представља 

разлику између продајне цене акције и њихове набавне цене утврђене према одредбама наведеног 

закона. У складу и на начин прописан овим законом капитални добитак се укључује у опорезиву добит. 

Стопа пореза на добит правних лица износи 15%. 

 На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог 

нерезидентног правног лица, по основу капиталних добитака од продаје хартија од вредности (акција), 

на територији Републике Србије, обрачунава се порез по стопи од 20% ако међународним уговором о 

избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. 

- Пoрeз нa прихoдe oд дивидeнди  

У складу са чланом 61. Закона о порезу на доходак грађана дивиденда представља приход од капитала. 

Порески обвезник је физичко лице које остварује те приходе. Порез по одбитку плаћа правно лице 

појединачно од сваког оствареног прихода физичког лица. Стопа пореза на приходе од капитала износи 

15%.  

Према члану 25. Закона о порезу на добит правних лица приход који оствари резидентни обвезник по 

основу дивиденди, од другог резидентног обвезника, не улази у пореску основицу за утврђивање 

опорезиве добити.  

Према члану 40. Закона о порезу на добит правних лица, уколико међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку, по стопи од 20%, 

обрачунава се и плаћа на приходе од дивиденди које оствари нерезидентно правно лице од резидентног 

правног лица.  

- Порез на додату вредност 

У склaду сa чл.25 Зaкoна o ПДВ-у прoмeт хaртиja oд врeднoсти oслoбoђeн je ПДВ-а. 

 Свe наведено се односи на прописе који су на снази у моменту сачињавања овог проспекта, те мoгућe 

нaкнaднe измeнe и дoпунe прoписa, другачија тумaчeњa, судских и aдминистрaтивних oдлукa мoгу 

дoвeсти дo измeнa гoрe нaвeдeнoг и мoгу имaти пoрeскe пoслeдицe пo aкциoнaрe. Издaвaлaц ниje у 

oбaвeзи и нeћe извршити билo кojу измeну или дoпуну Прoспeктa нити ћe oбaвeстити aкциoнaрe o билo 

кojoj нaкнaднoj измeни прoписa, oсим укoликo су тaквe прoмeнe знaчajнe зa прoцeну учињeну oд стрaнe 

пoтeнциjaлних инвeститoрa.  

Свaки будући влaсник aкциja имa oбaвeзу дa сe сaм инфoрмишe o пoрeским oбaвeзaмa кoje мoгу 

прoизaћи из влaсништвa или билo кoг рaспoлaгaњa aкциjaмa, укључуjући и o пoрeским прoписимa 

Рeпубликe Србиje и мeђунaрoдним уговоримa o избeгaвaњу двoструкoг oпoрeзивaњa укoликo су 

влaсници aкциja нeрeзидeнти. 

3. Oбjaвљивaњe Прoспeктa 

Прoспeкт ћe бити oбjaвљeн у eлeктрoнскoм oблику нa интeрнeт стрaници Друштва (www.dunavre.rs). 

Друштво ћe, нa писaни зaхтeв, дoстaвити акционару, бeз нaкнaдe, писaну вeрзиjу Прoспeктa, пoштoм, 

у примeрeнoм врeмeну пoтрeбнoм зa штaмпaњe или кoпирaњe, oднoснo слaњe пoштoм. 

Друштво ћe oбjaвити oбaвeштeњe у днeвнoм листу кojи сe дистрибуирa нa тeритoриjи Рeпубликe 

Србиje o нaчину нa кojи je прoспeкт стaвљeн нa рaспoлaгaњe jaвнoсти сa инфoрмaциjaмa гдe je мoгућe 
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финансијских извештаја тог друштва, а имајући у виду чињеницу да је Deloitte д.о.о. Београд био 

изабран за екстерног ревизора Друштва у периоду 2015-2019 година, дошло је до промене ревизора за 

2020. годину.  

3.  ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

3.1. Изабране финансијске информације о издаваоцу, приказане за сваку финансијску годину, у 

раздобљу које обухвата финансијске информације о пословању у претходном периоду, као и за свако 

наредно међураздобље. Све изабране финансијске информације приказују се у истој валути. Изабране 

финансијске информације морају да представљају кључне податке који сажето приказују 

финансијски положај издаваоца.  

 

Изабране финансијске информације које су дате у наставку документа изведене су из трогодишњих 

ревидираних појединачних финансијских извештаја Друштва за период од 2018. до 2020. године и 

неревидираних појединачних полугодишњих финансијских извештаја на дан 30.06.2021. године. 

Изабрани подаци из Биланса стања 

                                                                                                                                                     (у 000 динара) 

АКТИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Стална имовина  102.478 280.561 173,78% 93.788 -66,57% 

Нематеријална улагања  3.078 2.049 -33,43% 627 -69,40% 

Софтвер и остала права 12.807 7.684 -40,00% 2.561 -66,67% 

Некретнине, постројења, 

опрема и биолошка средства  
10.480 17.568 67,63% 15.313 -12,84% 

Дугорочни финансијски 

пласмани   
76.113 253.260 232,74% 75.287 -70,27% 

Обртна имовина - 

потраживања  
4.895.964 5.745.673 17,36% 9.354.133 62,80% 

Залихе  619 463 -25,20% 1.072 131,53% 

Потраживања 883.516 1.088.125 23,16% 1.702.287 56,44% 

Потраживања за више плаћен 

порез 
0 9.859 ’- 12.859 30,43% 

Финансијски пласмани 2.087.376 1.985.231 -4,89% 2.476.521 24,75% 

Готовински еквиваленти и 

готовина  
313.882 454.658 44,85% 771.517 69,69% 

Активна временска 

разграничења 
783 14.630 1768,45% 55.470 279,15% 

Техничке резерве које падају 

на терет саосигутавача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

1.609.788 2.192.707 36,21% 4.334.407 97,67% 

УКУПНА АКТИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА      -   - 

ПАСИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018                        

+/- (у %) 
31.12.2020. 

2020/2019                           

+/- (у %) 

Капитал и резерве  1.660.114 1.737.240 4,65% 2.004.662 15,39% 

Основни и остали капитал  768.246 768.246 0,00% 768.246 0,00% 

Резерве  211.756 211.756 0,00% 211.756 0,00% 

Ревалоризационе резерве      -   - 

Нереализовани добици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

36.216 26.928 -25,65% 18.516 -31,24% 

Нереализовани губици по 

основу хов расположиивих за 

продају 

2.884 2.590 -10,19% 778 -69,96% 
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Нераспоређенa добит 646.780 732.900 13,32% 1.006.922 37,39% 

Резервисања и обавезе  3.338.328 4.288.994 28,48% 7.443.259 73,54% 

Дугорочна резервисања 39.209 46.779 19,31% 56.481 20,74% 

Дугорочне обавезе   0 0 - 200 - 

Одложене пореске обавезе  5.215 2.839 -45,56% 561 -80,24% 

Краткорочне обавезе  783.366 1.011.428 29,11% 1.616.518 59,83% 

Пасивна временска 

разграничења  
778.978 1.244.328 59,74% 1.482.710 19,16% 

Резервисане штете 1.731.560 1.983.620 14,56% 4.286.789 116,11% 

УКУПНА ПАСИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА      -   - 

 

Изабрани подаци из Биланса успеха       

(у 000 динара) 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ 

762.777 974.696 27,78% 1.701.922 74,61% 

Приходи од премија 

реосигурања и ретроцесија 
762.777 974.696 27,78% 1.701.922 74,61% 

Обрачуната премија 

реосигурања и ретроцесија 
3.122.259 4.785.880 53,28% 5.919.145 23,68% 

Премија пренета ретроцесијом 

реосигурања и ретроцесија 
2.325.384 3.362.433 44,60% 3.994.260 18,79% 

Повећање резерви за преносне 

премије и резерви за неистекле 

ризике реосигурања и 

ретроцесија 

34.098 448.751 1216,06% 222.963 -50,31% 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ 

379.967 604.473 59,09% 924.862 53,00% 

Расходи за дугорочна 

резервисања и функционалне 

доприносе 

940 837 -10,96% 2.054 145,40% 

Математичка резерва животних 

осигурања -повећање 
469 701 49,47% 2.054 193,01% 

Резервисања за изравнање 

ризика 
471 136 -71,13% - -100,00% 

Расходи накнада штета и 

уговорених износа 
358.885 518.614 44,51% 521.122 0,48% 

Ликвидиране штете - удели у 

штетама реосигурања и 

ретроцесија 

721.450 970.771 34,56% 1.146.834 18,14% 

Расходи извиђаја, процене, 

ликвидације и исплате накнада 

штета и уговорених износа 

18.498 16.329 -11,73% 16.797 2,87% 

Приходи од учешћа 

реосигурања и ретроцесија у 

накнади штета 

381.063 468.486 22,94% 642.509 37,15% 

Резервисане штете - повећање 34.349 89.559 160,73% 408.825 356,49% 

Резервисане штете животних 

осигурања - смањење 
572 665 16,26% 1.900 185,71% 

Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - 

повећање 

807.299 554.620 -31,30% 2.394.471 331,73% 

Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - 

смањење 

772.378 464.396 -39,87% 1.983.396 327,09% 
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Смањење резервисаних штета - 

удела реосигуравача, односно 

ретроцесионара у штетама 

  - 350 - 

Приходи по основу регреса и 

продаје осигураних оштећених 

ствари 

12.069 7.118 -41,02% 5.820 -18,24% 

Повећање осталих техничких 

резерви - нето 
953 2.581 170,83% 2.755 6,74% 

Смањење осталих техничких 

резерви - нето 
3.091 - -100,00% 4.074 #DIV/0! 

ДОБИТАК - БРУТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
382.810 370.223 -3,29% 777.060 109,89% 

ПРИХОДИ ОД 

ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА 

66.838 104.229 55,94% 73.281 -29,69% 

Приходи од камата 49.746 55.545 11,66% 50.858 -8,44% 

Приходи од усклађивања 

вредности финансијских 

средстава која се исказују по 

фер вредности кроз биланс 

успеха 

5.757 1.765 -69,34% 1.768 0,17% 

Добици од продаје хартија од 

вредности 
 - #DIV/0! 6.038 #DIV/0! 

Позитивне курсне разлике из 

активности инвестирања 
7.671 2.051 -73,26% 1.875 -8,58% 

Остали приходи по основу 

инвестиционе активности 
3.664 44.868 1124,56% 12.742 -71,60% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА  

30.156 24.059 -20,22% 12.874 -46,49% 

Расходи по основу усклађивања 

вредности финансијских 

средстава која се исказују по 

фер вредности кроз биланс 

успеха 

17.440 11.524 -33,92% 6.847 -40,58% 

Негативне курсне разлике из 

активности инвестирања 
10.110 9.573 -5,31% 6.027 -37,04% 

Остали расходи по основу 

инвестиционе активности 
2.606 2.962 13,66% - -100,00% 

ДОБИТАК ИЗ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

36.682 80.170 118,55% 60.407 -24,65% 

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА 

ОСИГУРАЊА 
201.228 216.567 7,62% 373.300 72,37% 

Трошкови прибаве 457.361 543.175 18,76% 756.929 39,35% 

Провизије 402.632 481.100 19,49% 697.431 44,97% 

Остали трошкови прибаве 54.729 62.075 13,42% 59.498 -4,15% 

Трошкови управе 108.761 120.405 10,71% 134.697 11,87% 

Амортизација 9.795 9.923 1,31% 10.951 10,36% 

Трошкови материјала, енергије, 

услуга и нематеријални 

трошкови 

20.892 23.763 13,74% 27.335 15,03% 

Трошкови зарада, накнада 

зарада и остали лични 

трошкови 

57.643 63.058 9,39% 65.799 4,35% 

Остали трошкови управе 20.431 23.661 15,81% 30.612 29,38% 

Остали трошкови спровођења 

осигурања 
8.739 6.379 -27,01% 9.248 44,98% 

Провизија од реосигурања и 

ретроцесија 
373.633 453.392 21,35% 527.574 16,36% 
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ПОСЛОВНИ ДОБИТАК - 

НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
218.264 233.826 7,13% 464.167 98,51% 

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, 

ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 

ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

33.236 31.590 -4,95% 43.580 37,96% 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, 

ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ 

РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

35.399 29.220 -17,46% 60.167 105,91% 

ПРИХОДИ ОД 

УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

167.005 75.639 -54,71% 81.110 7,23% 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ 

ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

131.127 83.066 -36,65% 121.488 46,25% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 4.422 1.991 -54,98% 7.159 259,57% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.159 1.752 -66,04% 522 -70,21% 

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА  

251.242 229.008 -8,85% 413.839 80,71% 

НЕТО ГУБИТАК 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ 

ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

118 492 316,95% 807 64,02% 

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
251.124 228.516 -9,00% 413.032 80,75% 

Порез на добитак 40.233 29.734 -26,10% 31.108 4,62% 

Добитак по основу креирања 

одложених пореских средстава 

и смањења одложених пореских 

обавеза 

4.877 6.564 34,59% 5.283 -19,52% 

Губитак по основу смањења 

одложених пореских средстава 

из претходних година и 

креирања одложених пореских 

обавеза 

509 457 -10,22% 137 -70,02% 

НЕТО ДОБИТАК 215.259 204.889 -4,82% 387.070 88,92% 

 

Токови готовине   

             (у 000 динара) 

  31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Токови готовине из 

пословних активности 
          

Приливи готовине из 

пословних активности  
           2.982.533                4.579.487     53,54%            5.173.397     12,97% 

Одливи готовине из 

пословних активности  
           2.765.021                4.311.233     55,92%            4.441.091     3,01% 

Нето прилив готовине из 

пословних активности  
              217.512                   268.254     23,33%               732.306     172,99% 
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Токови готовине из 

активности инвестирања 
    -   - 

Приливи готовине из 

активности инвестирања  
                22.987                     72.031     213,36%                 46.480     -35,47% 

Одливи готовине из 

активности инвестирања  
                74.210                     86.298     16,29%               349.938     305,50% 

Нето прилив готовине из 

активности инвестирања  
       

Нето одлив готовине из 

активности инвестирања  
                51.223                     14.267     -72,15%               303.458     2.026,99% 

Токови готовине из 

активности финансирања 
        

Приливи готовине из 

активности финансирања  
                     125                          125     0,00%                      125     0,00% 

Одливи готовине из 

активности финансирања  
              113.285                   113.321     0,03%               107.862     -4,82% 

Нето одлив готовине из 

активности финансирања  
              113.160                   113.196     0,03%               107.737     -4,82% 

Свега приливи готовине             3.005.645                4.651.643     54,76%            5.220.002     12,22% 

Свега одливи готовине             2.952.516                4.510.852     52,78%            4.898.891     8,60% 

Нето приливи готовине                  53.129                   140.791     165,00%               321.111     128,08% 

Нето одливи готовине -         

Готовина на почетку 

обрачунског периода 
              259.695                   313.882     20,87%               454.658     44,85% 

Позитивне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

                  1.576                          212     -86,55%                      508     139,62% 

Негативне курсне разлике 

по основу прерачуна 

готовине 

                     518                          227     -66,18%                   4.760     1.996,92% 

Готовина на крају 

обрачунског периода  
              313.882                   454.658     44,85%               771.517     69,69% 

 

Преглед промена на капиталу  

(у 000 динара) 

  31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Основни капитал            764.802                 764.802      0,00%            764.802      0,00% 

Остали капитал                3.444                     3.444      0,00%                3.444      0,00% 

Емисиона премија              57.996                   57.996      0,00%              57.996      0,00% 

Резерве законске и статутарне            153.760                 153.760      0,00%            153.760      0,00% 

Рев. резерве и нереализовани добици               36.216                   26.928      -25,65%              18.516      -31,24% 

Нераспоређени добитак             646.780                 732.900      13,32%         1.006.922      37,39% 

Укупно         1.662.998              1.739.830      4,62%         2.005.440      15,27% 

Нереализовани губици                 2.884                     2.590      -10,19%                   778      -69,96% 

Укупно одбитне ставке                2.884                     2.590      -10,19%                   778      -69,96% 

Укупно капитал          1.660.114              1.737.240      4,65%         2.004.662      15,39% 

 

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

Након повећања основног капитала номинална вредност обичних и номинална вредност обрачунских 

акција износила је 18.100,00 динара по једној акцији. 

Дана 13.05.2021. године Агенција за привредне регистре је Решењем БД 41062/2021 регистровав 

промену улога чланова акционарског капитала и промену вредности основног капитала.  
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Скупштина Друштва је 24. августа 2021. године донела Одлуку о замени акција ради промене њихове 

номиналне вредности. Одлуком је издато 810.830 обичних акција, номиналне вредности 1.810,00 

динара којима је замењено 81.083 комада обичних акција номиналне вредности 18.100,00 динара и 

38.950 комада обрачунских акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 3.895 

комада обрачунских акција номиналне вредности 18.100,00 динара. Основни капитал Друштва након 

спровођења наведене Одлуке је остао непромењен. 

 

3.2. Ако су приказане финансијске информације за последње међураздобље, морају да се прикажу и 

упоредни подаци за одговарајућа међураздобља у претходним финансијским годинама. 

Изабрани подаци из Биланса стања 

                                                                                                                                                     (у 000 динара) 

АКТИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

30.06.2021 
2021/2020 

+/- (у %) +/- (у %) +/- (у %) 

Стална имовина  102.478 280.561 173,78% 93.788 -66,57% 141.680 51,06% 

Нематеријална 

улагања  
3.078 2.049 -33,43% 627 -69,40% 541 -13,72% 

Софтвер и остала 

права 
12.807 7.684 -40,00% 2.561 -66,67% 0 -100,00% 

Некретнине, 

постројења, опрема и 

биолошка средства  

10.480 17.568 67,63% 15.313 -12,84% 67.139 338,44% 

Дугорочни 

финансијски пласмани   
76.113 253.260 232,74% 75.287 -70,27% 74.000 -1,71% 

Обртна имовина - 

потраживања  
4.895.964 5.745.673 17,36% 9.354.133 62,80% 10.597.800 13,30% 

Залихе  619 463 -25,20% 1.072 131,53% 732 -31,72% 

Потраживања 883.516 1.088.125 23,16% 1.702.287 56,44% 2.184.856 28,35% 

Потраживањ за више 

плаћен порез 
0 9.859 - 12.859 30,43% 28.299 120,07% 

Финансијски пласмани 2.087.376 1.985.231 -4,89% 2.476.521 24,75% 3.062.938 23,68% 

Готовински 

еквиваленти и 

готовина  

313.882 454.658 44,85% 771.517 69,69% 752.952 -2,41% 

Активна временска 

разграничења 
783 14.630 1768,45% 55.470 279,15% 6.087 -89,03% 

Техничке резерве које 

падају на терет 

саосигутавача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

1.609.788 2.192.707 36,21% 4.334.407 97,67% 4.561.936 5,25% 

УКУПНА АКТИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 10.739.480 13,67% 

ВАНБИЛАНСНА 

АКТИВА  
    -   - 0 - 

ПАСИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 
2019/2018 

31.12.2020. 
2020/2019 

30.06.2021 
2021/2020 

+/- (у %) +/- (у %) +/- (у %) 

Капитал и резерве  1.660.114 1.737.240 4,65% 2.004.662 15,39% 2.192.669 9,38% 

Основни и остали 

капитал  
768.246 768.246 0,00% 768.246 0,00% 1.541.546 100,66% 

Резерве  211.756 211.756 0,00% 211.756 0,00% 58.308 -72,46% 

Нереализовани добици 

по основу хов 

расположиивих за 

продају 

36.216 26.928 -25,65% 18.516 -31,24% 30.387 64,11% 
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Нереализовани губици 

по основу хов 

расположиивих за 

продају 

2.884 2.590 -10,19% 778 -69,96% 778 0,00% 

Нераспоређенa добит 646.780 732.900 13,32% 1.006.922 37,39% 563.206 -44,07% 

Резервисања и 

обавезе  
3.338.328 4.288.994 28,48% 7.443.259 73,54% 8.546.811 14,83% 

Дугорочна 

резервисања 
39.209 46.779 19,31% 56.481 20,74% 57.162 1,21% 

Дугорочне обавезе   0 0 - 200 - 54.150 26975,00% 

Одложене пореске 

обавезе  
5.215 2.839 -45,56% 561 -80,24% 561 0,00% 

Краткорочне обавезе  783.366 1.011.428 29,11% 1.616.518 59,83% 2.364.972 46,30% 

Пасивна временска 

разграничења  
778.978 1.244.328 59,74% 1.482.710 19,16% 2.073.468 39,84% 

Резервисане штете 1.731.560 1.983.620 14,56% 4.286.789 116,11% 3.996.498 -6,77% 

УКУПНА ПАСИВА  4.998.442 6.026.234 20,56% 9.447.921 56,78% 10.739.480 13,67% 

 

Изабрани подаци из Биланса успеха  

(у 000 динара) 

ПРИХОДИ И 

РАСХОДИ 
30.06.2018 30.06.2019 

2019/2018 
30.06.2020. 

2020/2019 
30.06.2021. 

2021/2020 

+/- (у %) +/- (у %) +/- (у %) 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

ПРИХОДИ 

      371.777            474.698     27,68%          789.466     66,31%      1.109.014     40,48% 

Приходи од премија 

реосигурања и 

ретроцесија  

       371.777            474.698     27,68%           789.466     66,31% 
         

1.109.014     
40,48% 

Обрачуната премија 

реосигурања и 

ретроцесија 

   1.946.819         3.032.827     55,78%       3.637.424     19,94%        4.088.338     12,40% 

Премија пренета 

ретроцесијом 

реосигурања и 

ретроцесија 

    1.060.658         1.400.983     32,09%       1.879.153     34,13%       2.341.245     24,59% 

Повећање резерви за 

преносне премије и 

резерви за неистекле 

ризике реосигурања и 

ретроцесија 

      514.384         1.157.146     124,96%          968.805     -16,28%          638.079     -34,14% 

ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) 

РАСХОДИ  

      182.035            215.038     18,13%          342.754     59,39%           551.774     60,98% 

Расходи за дугорочна 

резервисања и 

функционалне 

доприносе 

              164                   735     348,17%                 887     20,68%              1.019     14,88% 

Математичка резерва 

животних осигурања -

повећање 

              164                   735     348,17%                  887     20,68%               1.019     14,88% 

Расходи накнада штета и 

уговорених износа 
       158.469            218.417     37,83%         228.318     4,53%           501.381     119,60% 

Ликвидиране штете - 

удели у штетама 

реосигурања и 

ретроцесија 

     317.714          332.612     4,69%           498.579     49,90%           853.333     71,15% 

Расходи извиђаја, 

процене, ликвидације и 
         11.306                6.714     -40,62%               7.984     18,92%                8.852     10,87% 
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исплате накнада штета и 

уговорених износа 

Приходи од учешћа 

реосигурања и 

ретроцесија у накнади 

штета 

       170.551            120.909     -29,11%          278.245     130,13%           360.804     29,67% 

Резервисане штете - 

повећање 
         17.129     

                       

-     
-           110.273     -             58.338     -47,10% 

Резервисане штете - 

смањење  

                       

-     
              746   -   -100,00%   - 

Резервисане штете 

животних осигурања - 

смањење 

             145                   648     346,90%                 779     20,22%                  866     11,17% 

Резервисане штете 

саосигурања, 

реосигурања и 

ретроцесија - повећање 

      285.299           227.125     -20,39%          277.376     22,12%        1.722.490     520,99% 

Резервисане штете 

саосигурања, 

реосигурања и 

ретроцесија - смањење 

       268.025            227.223     -15,22%          166.324     -26,80%        1.663.286     900,03% 

Приходи по основу 

регреса и продаје 

осигураних оштећених 

ствари 

           4.535                4.761     4,98%               2.950     -38,04%               7.301     147,49% 

Повећање осталих 

техничких резерви - нето 
        10.808               1.393     -87,11%               6.289     351,47%   -100,00% 

Смањење осталих 

техничких резерви - нето 

                       

-     

                       

-     
-                    63     -               1.663     2539,68% 

ДОБИТАК - БРУТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
       189.742            259.660     36,85%           446.712     72,04%           557.240     24,74% 

ПРИХОДИ ОД 

ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА) 

         32.705     
              

74.883     
128,96%             28.547     -61,88%             31.190     9,26% 

Приходи од камата          24.574              28.405     15,59%             25.522     -10,15%             26.994     5,77% 

Приходи од усклађивања 

вредности финансијских 

средстава која се 

исказују по фер 

вредности кроз биланс 

успеха 

           4.331                1.036     -76,08%               1.137     9,75%                  624     -45,12% 

Позитивне курсне 

разлике из активности 

инвестирања 

           1.749                   574     -67,18%              1.603     179,27%                3.248     102,62% 

Остали приходи по 

основу инвестиционе 

активности 

           2.051            44.868     2087,62%                  285     -99,36%                   324     13,68% 

РАСХОДИ ПО 

ОСНОВУ 

ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА 

        13.897             13.492     -2,91%               5.324     -60,54%                3.249     -38,97% 

Расходи по основу 

усклађивања вредности 

финансијских средстава 

која се исказују по фер 

вредности кроз биланс 

успеха 

           6.276                8.273     31,82%               3.244     -60,79%                1.239     -61,79% 

Негативне курсне 

разлике из активности 

инвестирања 

          6.574                4.266     -35,11%               2.080     -51,24%                2.010     -3,37% 
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Остали расходи по 

основу инвестиционе 

активности 

          1.047                  953     -8,98%   100,00%   - 

ДОБИТАК ИЗ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

         18.808              61.391     226,41%             23.223     -62,17%              27.941     20,31% 

ТРОШКОВИ 

СПРОВОЂЕЊА 

ОСИГУРАЊА 

        72.930            78.419     7,53%           162.444     107,15%          253.981     56,35% 

Трошкови прибаве        214.596           266.709     24,28%          362.301   35,84%          481.199     32,82% 

Провизије       192.315           240.911     25,27%           334.624     38,90%            447.345     33,69% 

Остали трошкови 

прибаве 
         22.281              25.798     15,78%            27.677     7,28%              33.854     22,32% 

Трошкови управе          51.750              54.584     5,48%           61.045     11,84%              76.551     25,40% 

Амортизација            5.487                5.730     4,43%              5.728     -0,03%            11.080     93,44% 

Трошкови материјала, 

енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 

         12.029              11.774     -2,12%           14.165     20,31%              15.962     12,69% 

Трошкови зарада, 

накнада зарада и остали 

лични трошкови 

         25.024              27.799     11,09%             27.830     0,11%              44.196     58,81% 

Остали трошкови управе            9.210                9.281     0,77%             13.322     43,54%                5.313     -60,12% 

Остали трошкови 

спровођења осигурања 
          3.200                3.786     18,31%               4.797     26,70%                6.198     29,21% 

Провизија од 

реосигурања и 

ретроцесија 

       196.616            246.660     25,45%           265.699     7,72%            309.967     16,66% 

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 

- НЕТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ 

       135.620            242.632     78,91%            307.491     26,73%            331.200     7,71% 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ 

ПРИХОДА ПО 

ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

         25.140              12.648     -49,69%              17.374     37,37%              32.629     87,80% 

ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ 

РАСХОДА ПО 

ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ 

АКТИВНОСТИ 

         27.116              11.867    -56,24%             17.359     46,28%              26.315     51,59% 

ПРИХОДИ ОД 

УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ 

ПОТРАЖИВАЊА И 

ДРУГЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

        93.218             17.786     -80,92%             22.539     26,72%              85.399     278,89% 

РАСХОДИ ПО 

ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И 

ДРУГЕ ИМОВИНЕ 

КОЈА СЛУЖИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

         69.801              47.099     -32,52%             32.265     -31,50%            115.116     256,78% 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ           4.422                         -100,00%                  72     -                 110     52,78% 

ОСТАЛИ РАСХОДИ               134               1.711     1176,87%                    16     -99,06%                3.829     23831,25% 
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ДОБИТАК ИЗ 

РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 

       161.349            212.389     31,63%           297.836     40,23%           304.078     2,10% 

НЕТО ДОБИТАК 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКИ ГРЕШАКА 

ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

                       

-     
         166     -   100,00%   - 

НЕТО ГУБИТАК 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, 

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 

ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ПОЛИТИКА И 

ИСПРАВКИ ГРЕШАКА 

ИЗ РАНИЈИХ 

ПЕРИОДА 

            304     
                       

-     
100,00%                 785     -                  209     -73,38% 

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
      161.045           212.555     31,98%          297.051     39,75%           303.869     2,30% 

НЕТО ДОБИТАК        161.045           212.555     31,98%           297.051     39,75%           303.869     2,30% 

 

Токови готовине   

                                (у 000 динара) 

  30.06.2018. 30.06.2019. 
2019/2018 

30.06.2020. 
2020/2019 

30.06.2021. 
2021/2020 

+/- (у %) +/- (у %) +/- (у %) 

Токови готовине 

из пословних 

активности 

              

Приливи готовине 

из пословних 

активности  

1.790.571 2.256.382 26,01% 2.864.879 26,97% 3.416.476 19,25% 

Одливи готовине 

из пословних 

активности  

1.562.807 2.058.406 31,71% 2.629.478 27,74% 2.766.460 5,21% 

Нето прилив 

готовине из 

пословних 

активности  

227.764 197.976 -13,08% 235.401 18,90% 650.016 176,13% 

Приливи готовине 

из активности 

инвестирања  

6.676 57.747 764,99% 27.825 -51,82% 23.770 -14,57% 

Одливи готовине 

из активности 

инвестирања  

22.605 92.105 307,45% 836 -99,09% 572.107 68333,85% 

Нето прилив 

готовине из 

активности 

инвестирања  

    - 26.989 -   -100,00% 

Нето одлив 

готовине из 

активности 

инвестирања  

15.929 34.358 115,69%   -100,00% 548.337 - 

Приливи готовине 

из активности 

финансирања  

55 55 0,00% 55 0,00% 55 0,00% 
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Одливи готовине 

из активности 

финансирања  

113.244 113.231 -0,01% 107.735 -4,85% 121.732 12,99% 

Нето одлив 

готовине из 

активности 

финансирања  

113.189 113.176 -0,01% 107.680 -4,86% 121.677 13,00% 

Свега приливи 

готовине  
1.797.302 2.314.184 28,76% 2.892.759 25,00% 3.440.301 18,93% 

Свега одливи 

готовине  
1.698.656 2.263.742 33,27% 2.738.049 20,95% 3460299 26,38% 

Нето приливи 

готовине  
98.646 50.442 -48,87% 154.710 206,71%   -100,00% 

Нето одливи 

готовине - 
0 0 - 0 - 19.998 - 

Готовина на 

почетку 

обрачунског 

периода 

259.695 313.882 20,87% 454.658 44,85% 771.517 69,69% 

Позитивне 

курсне разлике 

по основу 

прерачуна 

готовине 

818 64 -92,18% 508 693,75% 3.232 536,22% 

Негативне 

курсне разлике 

по основу 

прерачуна 

готовине 

385 187 -51,43% 847 352,94% 1.798 112,28% 

Готовина на 

крају 

обрачунског 

периода  

358.774 364.201 1,51% 609.029 67,22% 752.953 23,63% 

 

4. ФАКТОРИ РИЗИКА  

Друштво организује, примењује и развија систем интерних контрола и управљања ризицима у складу 

са чланом 147. Закона о осигурању, Одлуком о систему управљања у друштву за 

осигурање/реосигурање ризицима („Службени гласник РС“ бр. 51/2015) и Стратегијом управљања 

ризицима. 

Идентификација, процена, мерење и контрола ризика којима је Друштво изложено, континуирано се 

развија и прилагођава промењеним условима пословања у свим организационим јединицама, у складу 

са унутрашњом организацијом и систематизацијом послова, усвојеним интерним актима, правилима 

струке, добрим пословним обичајима, пословном етиком и важећим прописима. Управљање појединим 

ризицима се врши у надлежним организационим деловима Друштва у којима су ризици 

идентификовани. Директори сектора су одговорни за конзистентну примену усвојених политика 

управљања ризицима на свим нивоима у Друштву, као и да сви запослени добро разумеју одговорност 

коју носе процеси управљања ризиком у коме учествују, уз поштовање успостављених етичких и 

професионалних стандарда.  

У поступку управљања ризицима, процедурама се обезбеђује свеобухватно и превентивно 

идентификовање ризика, процена ризика и мерење ризика којима је Друштво изложено у свом 

пословању, на начин који обезбеђује трајно одржавање адекватности капитала и изложености ризику 

на нивоу који не угрожава имовину и пословање.  

Процес управљања ризицима обезбеђује сагледавање свих кључних фактора и елемената који 

омогућавају да се финансијски, људски и други ресурси усмере на начин који обезбеђује што је могуће 

већу дисперзију, поделу и минимизирање ризика. 



36 

 

Ризични профил Друштва опредељен је прихватљивим нивоом изложености ризику, односно нивоом 

ризика који је Друштво спремно да преузме, а у складу је са дефинисаним политикама, циљевима и 

принципима управљања ризиком. Извршни одбор Друштва континуирано прати и процењује 

успостављени систем управљања ризицима, а о налазима редовно извештава Надзорни одбор. 

Друштвo je успоставило систем интерних контрола који, између осталог, обухвата поступке и радње 

ради спречавања прекомерне изложености друштва ризицима. 

Интерне контроле промовишу ефикасност, смањују ризик од губитка имовине и помажу у обезбеђењу 

поузданости финансијских извештаја и усклађености са законима, политикама и интерним актима 

пословне политике. Акценат у спровођењу интерних контрола стављен је на очување интегритета 

средстава, спречавање и откривање оперативних грешака, тачности и потпуности рачуноводствених 

евиденција и благовремено састављање поузданих финансијских информација као и унапређења 

информационог система. 

Ризици су груписани у 7 група и то: 

1. Ризици реосигурања, 

2. Тржишни ризици, 

3. Ризици неиспуњења обавезе друге уговорне стране, 

4. Ризици ликвидности, 

5. Оперативни ризици, 

6. Правни ризици и 

7. Други значајни ризици. 

Приликом класификације ризика исти су рангирани у складу са степеном њиховог утицаја на 

пословање Друштва и то на: низак ризик, ризик средњег интензитета, висок ризик и екстреман ризик, 

тј. незнатан, мали, значајан, критичан и неприхватљив. 

4.1. Ризици осигурања  

Ризик реосигурања је ризик губитка или неповољне промене вредности обавеза у случају немогућности 

Друштва да апсорбује преузете ризике својствене делатности реосигурања. 

Друштво спроводи контроле свих ризика пре преузимања у реосигуравајуће покриће. Поред контроле 

у смислу прихватљивости ризика, Друштво пре коначне одлуке о прихвату истог врши и анализу и 

обезбеђење одговарајуће дисперзије ризика по хоризонтали и вертикали, путем ретроцесије, као и кроз 

покрића за заштиту самопридржаја. 

Бруто  премија                                                                                                                              (у 000 динара) 

Р.Б. Шифра Врста осигурања                           30. јун 2021. 30. јун 2020. 

1 2 3 4 5 

1. 1 Осигурање од незгоде                                                                12.287                              4.236      

2. 3 Осигурање моторних возила-каско                                     190.424                          171.739      

3. 7 Осигурање транспорта                                                               83.553                            61.221      

4. 10 Осигурање од аутоодговорности                                         266.990                          249.441      

5. 8,9 Осигурање имовине                  2.779.167                       2.521.670      

6.   Остало                     712.574                          593.232      

7.   
Укупно неживотно осигурање 

(1+2+3+4+5+6) 
                 4.044.995                       3.601.539      

8.   Животно осигурање                       43.343                            35.885      

9.   Укупно бруто премија (7+8)                  4.088.338                       3.637.424      
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Одлуку о висини и врсти покрића ризика из ретроцесије Друштво утврђује на основу Правилника о 

условима и начину саосигурања и реосигурања и Одлуке о максималном самопридржају Друштва. 

             (у 000 динара) 

Удео реосиг и саосиг у 

меродавн. премији (сопств. 

портфељ + примљ. 

саосигурања) 

30. јун 2021.  30. јун 2020. 

Неживот Живот Укупно Неживот Живот Укупно 

1 2 3 4=  2 + 3 5 6 7=  5 + 6 

Премија у самопридржају 
       

1.166.886      

              

3.921      

       

1.170.807      

          

820.959      

              

2.942      

          

823.901      

Удео реосигурања и дата 

саосигурања 

       

2.878.109      

            

39.422      

       

2.917.531      

       

2.780.579      

            

32.944      

       

2.813.523      

Укупно 
       

4.044.995      

            

43.343      

       

4.088.338      

       

3.601.538      

            

35.886      

       

3.637.424      

 

4.2. Тржишни ризици 

Тржишни ризик проистиче из неповољних промена на тржишту, и то пре свега на тржишту осигурања 

и финансијском тржишту. Он може да се испољи и кроз потенцијални губитак и добитак. 

 

Овај ризик нарочито обухвата: 

а) ризик конкуренције; 

б) ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуга реосигурања; 

в) ризик смањења премије у самопридржају; 

г) ризик промене каматних стопа; 

д) ризик промене цена хартија од вредности; 

ђ) девизни ризик. 

 

У оквиру групе тржишних ризика сви су према њиховом утицају на пословање Друштва 

класификовани као мали. 

 

а) Ризик конкуренције 

 

Друштво редовно врши анализу позиционираности Друштва на тржишту реосигурања у земљи и 

иностранству и ради на очувању поверења и реномеа на европском тржишту кроз директне контакте 

са реосигуравачима и повећање сарадње са реосигуравачима са простора Балкана (пре свега БиХ и 

Словенија). 

 

б) Ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуга реосигурања 

 

Како би ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуга осигурања свело на најмању 

меру Друштво редовно прати европске и светске трендове развоја нових производа реосигурања и 

оцењује адекватност њихове примене у односу на захтеве корисника. 

 

Као резултат бољег прилагођавања захтевима осигуравајућих друштава, дошло је до повећања активне 

премије реосигурања. 

 

в) Ризик смањења премије у самопридржају 

 

Друштво анализира остварења у одређеном периоду у однoсу на план и остварење у истом периоду 

предходне године. 

Друштво се фокусира на надокнађивање премије у самопридржају из других послова реосигурања: 

а)  закључивање нових уговора о реосигурању са другим цедент компанијама по којима би капацитети 

Друштва били максимално ангажовани. 

б) обезбеђење аутоматских капацитета за нове производе на тржишту, као и за мање развијене 
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производе који имају потенцијале на локалном тржишту. 

 

г) Ризик промене каматних стопа 

 

Каматни ризик се у целости односи на ризик смањења прихода Друштва услед промена у висини 

каматних стопа. Поред ризика везаног за смањење прихода, Друштво је такође изложено ризику 

промене будућих токова готовине, односно смањења прилива узрокованог падом каматне стопе. 

Друштво редовно прати и анализира утицај промене ризика каматних стопа, и исти је обухваћен 

пословним планом, који чини саставни део ризика смањења приноса од депоновања и улагања 

средстава услед смањења каматних стопа. Ризик је класификован као незнатан. Управа Друштва 

редовно прати и анализира приносе инвестиционог портфолиа и параметре на финансијском тржишту, 

посебно кретање каматних стопа, ради контроле ризика промене вредности финансијских средстава. 

 

Финансијски инструменти изложени каматном ризику, дати су у наставку: 

 

у 000 динара 30.06.2021. 31.06.2020. 

Финансијска средства     

Потраживања                           2.184.856                               1.702.287      

Дугорочни финансијски пласмани                               74.000                                   75.287      

Краткорочни финансијски пласмани                           3.062.938                               2.476.521      

Готовина и готовински еквиваленти                             752.952                                 771.517      

 Укупно                        6.074.746                             5.025.612      

Финансијске обавезе     

Обавезе по основу штета и уговорених износа                             214.299                                 269.260      

Обавезе за премију, провизије и друге обавезе                           2.150.605                               1.347.125      

Дугорочне финансијске обавезе                              54.150                                        200      

Краткорочне финансијске обавезе                                     68                                        133      

 Укупно                          2.419.122                               1.616.718      

 

У 2021. години настављен је тренд пада каматних стопа. Друштво ће наставити редовно праћење 

кретања стопа приноса на финансијском тржишту како би инвестирало у финансијске инструменте са 

највећим приносима. У наставку су дати уговорени распони каматних стопа на поједине финансијске 

инструменте: 

  Распон каматних стопа 

Финансијска имовина   30. 06.2021. 31.12.2020. 

Дугорочни финансијски пласмани   1,23%-5,85%   0,68%-5,85%   

Краткорочни финансијски пласмани   

динарски депозити а виста  0,00%-1,25% 0,00%-2,25% 

динарски депозити орочени     1,75%-2,55% 1,85%-3,80% 

девизни депозити орочени  1,05%-1,60% 0,80%-1,70% 

обвезнице  1,24%-1,25% 0,50%-1,50% 

 

Преглед остварених прихода од камате по врстама улагања у 2021. години и 2020. години дати су у 

следећој табели: 

 

у 000 динара 30.06.2021 30.06.2020. 

Имовина   
Орочени депозити код банака             20.569                  14.196      

    динарски             12.799                    7.418      

    девизни               7.770                    6.778      

Депозити по виђењу               3.576                    3.739      

    динарски               2.632                    2.904      

    девизни                   944                        835      

Приходи од камата по основу обвезница               2.849                    7.610      
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Камате из послова реосигурања     

УКУПНО             26.994                  25.545      

Ефекат пада каматних стопа од 10%               2.699                    2.555      

Капитал       2.192.669            2.004.662      

Капитал након ефекта пада каматних стопа       2.189.970            2.002.107      

 

д) Ризик промене цена хартија од вредности 

 

Друштво анализира кретања вредности ХоВ у портфолију Друштва и прати утицај приноса/губитака 

од ових улагања у укупним добицима/губицима оствареним од инвестирања средстава реосигурања 

Друштва. 

 

Улагање средстава Друштва је у складу са Одлуком НБС и инвестиционом политиком Друштва са 

правилима инвестирања. 

 

ђ) Девизни ризик 

 

Друштво у праћењу овог ризика врши анализу тренда курса као и анализу валутне структуре средстава 

и обавеза. У циљу заштите од велике изложености девизном ризику, приликом уговарања 

реосигуравајућег покрића у земљи обавезно се примењује валутна клаузула. 

Друштво редовно прати девизини ризик и он је у току 2021. године био класификован као незнатан. 

 

Анализа изложености Друштва девизном ризику по валутама на 30.06.2021. године: 

 
у 000 РСД 

  USD EUR Остале валуте RSD Укупно 

Дугорочни финансијски 

пласмани 
  24.040   49.960 74.000 

Потраживања  337024 1.552.022 135679 160.131 2.184.856 

Краткорочни финансијски 

пласмани  
  1.404.357 2.227 1.656.354 3.062.938 

Готовински еквиваленти и 

готовина 
20.834 212.455 21.878 497.785 752.952 

Укупно 357.858 3.192.874 159.784 2.364.230 6.074.746 

  USD EUR Остале валуте RSD Укупно 

Дугорочна резервисања  22.157 87 34.918 57.162 

Дугорочне обавезе   53.904 - 246 54.150 

Краткорочне обавезе  325.225 1.852.478 92.096 95.173 2.364.972 

Укупно 325.225 1.928.539 92.183 130.337 2.476.284 

Нето девизна позиција на 

дан 30. јун 2021. 
32.633 1.264.335 67.601 2.233.893 3.598.462 

Нето девизна позиција на 

дан 31. децембар 2020. 

године 

136.655 1.689.147 5.006 1.521.605 3.352.413 

 

 

С обзиром да Друштво има вишак имовине изнад обавеза у валутама ЕУР и УСД у износу од 1.296.968 

хиљада динара, ризик промене курса од 5% има ефекат од 64.848 хиљада динара. 

 

4.3. Ризик неиспуњења обавеза друге уговорне стране 

Ризик неиспуњења обавеза друге уговорне стране јесте ризик немогућности друштва да у целини или 

делимично наплати потраживања по разним основима.  
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Овај ризик произлази нарочито из концентрације изложености другој уговорној страни, када је 

потенцијални губитак толико велики да угрожава солвентност или финансијски положај друштва – 

ризик концентрације и обухвата: 

1) ризик немогућности наплате инвестираних средстава друштва;  

2) ризик немогућности наплате приноса од инвестираних средстава друштва; 

3) ризик немогућности наплате потраживања од друге уговорне стране по основу реосигурања и 

ретроцесије;  

4) остале ризике неиспуњења обавеза друге уговорне стране који зависе од природе, обима и 

сложености пословања друштва. 

Друштво посебно разматра узрочне повезаности међу категоријама ризика и целокупног утицаја овог 

ризика на остале ризике којима је Друштво изложено. 

Ризик немогућности наплате инвестираних средстава 

Ово је ризик који захтева сталну анализу техничких и гарантних резерви, као и структуру њиховог 

улагања и депоновања због неопходне потребе диверзификације. Уз то, потребна је и стална оцена 

адекватности инструмената обезбеђења. Посебно се истиче обавеза да улагања морају увек бити у 

складу са релевантним интерним и екстерним актима, као и инвестиционом политиком Друштва. 

Ризик немогућности наплате приноса од инвестираних средстава 

Ризик немогућности наплате приноса од инвестираних средстава такође условљава континуирано 

праћење стања на финансијском тржишту, анализу инвестиционог портфолија као и сигурности 

улагања. Али се, и као посебна потреба, намеће обавезно праћење и компаративна анализа стварних и 

пројектованих бруто и нето приноса од депоновања и улагања. 

Ризик немогућности наплате потраживања од друге уговорне стране по основу реосигурања и 

ретроцесије  

Друштво део ризика који преузима може пренети даље у ретроцесију, чиме управља својом 

изложеношћу ризицима, кроз конверзију дела ризика (ре)осигурања у ризик неиспуњења обавеза друге 

уговорне стране. Управљање ризиком неиспуњења обавеза друге уговорне стране може укључивати 

лимите у концентрацији изложености према другој уговорној страни и анализу финансијске и кредитне 

способности реосигуравача/ретроцесионара.  

Остали ризици неиспуњења обавеза друге уговоре стране која зависи од природе, обима и сложености 

пословања Друштва 

Потраживања у условима економских потешкоћа може карактерисати доцња у наплати и отежана 

наплата, што резултира смањењем вредности потраживања у билансу. Због тога је потребно 

континуирано вршити анализу отворених ставки по рочности као и извршене исправке потраживања и 

о томе извештавати надређене. 

4.4. Ризик ликвидности 

Ризик ликвидности генерално произилази из финансирања пословних активности Друштва и 

управљања ризичним позицијама. Оне укључују и ризик од немогућности исплате средстава на дан 

доспећа и уз одговарајућу камату, и ризик од немогућности ликвидирања средстава по прихватљивој 

цени и унутар прихватљивог временског оквира. 

Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је успоставило 

одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања 
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Друштва као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући 

одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и 

одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. 

Следеће табеле приказују преостале рокове доспећа финансијских средстава и обавеза Друштва. 

Преглед доспећа финансијских обавеза је направљен на основу недисконтованих новчаних токова, 

односно на основу најранијег датума када се од Друштва може тражити да плати насталу обавезу. 

Доспећа финансијских средстава на дан 30. јун 2021. године: 

 

 

  
До 1 

месец 

Од 1 до 3 

месеца 

Од 3 до 12 

месеци 

Од 1 до 5 

година 

Преко 5 

година 
Укупно 

у 000 динара             

Дугорочни финансијски пласмани  
                  

-     
                  -                       -               74.000                       -               74.000     

Потраживања 
     

1.945.075     
        237.150                2.631                       -                       -          2.184.856     

Краткорочни финансијски 

пласмани 

        

989.047     
        593.915          1.156.073             228.020               95.883          3.062.938     

Готовина  
        

752.952     
   -   -   -          752.952     

  3.687.074          831.065       1.158.704          302.020            95.883       6.074.746     

Финансијске обавезе             

Дугорочне финансијске обавезе  -   -   -            54.150      -            54.150     

Краткорочне финансијске обавезе  -   -                  68      -   -                  68     

Обавезе по основу штета и 

уговорених износа 

        

133.394     
          52.860                9.950                7.354               10.741             214.299     

Обавезе за премију, провизије и 

друге обавезе  

     

1.168.302     
        473.856             506.046                   656                1.745          2.150.605     

  1.301.696          526.716          516.064            62.160            12.486        2.419.122     

Рочна неусклађеност на дан 2.385.378           304.349           642.640           239.860             83.397        3.655.624     

 

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 

услед неизвршавања обавеза дужника Друштва. 

             (у 000 динара) 

  30.06.2021. 31.12.2020. 

Финансијска имовина Бруто износ 
Исправка 

вредности 
Нето износ Нето износ 

Дугорочни финансијски пласмани                     76.182     (2.182)                        74.000                         75.287     

Потраживања                2.373.834     (188.978)                   2.184.856                    1.702.287     

Готовина                   753.890     (938)                      752.952                       771.517     

Финансијски пласмани                3.180.504     (117.566)                   3.062.938                    2.476.521     

Укупно                6.384.411     (309.665)                   6.074.746                    5.025.612     

 

Друштво се излаже кредитном ризику кроз потраживања за премију, штете, провизију и регресе, као и 

за депоновање и улагање средстава у банкама. 

Рочност доспећа на дан 30.06.2021.године је следећа: 

 

 

у 000 динара До 1 месец 
Од 1 до 3 

месеца 

Од 3 до 12 

месеци 

Од 1 до 5 

година 
Укупно 

Потраживања           
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Потраживања за премију 

осигурања, саосигурања и 

реосигурања 

   1.877.741            189.410               60.849             16.312        2.144.312     

Потраживања од реосигуравача 

и ретроцесионара 
        45.339              54.601               20.540             69.324           189.804    

Потраживања за регресе          6.292                      -                        -                      -              6.292     

Остала потраживања         34.330                      -                        -                  905             35.235     

Укупно  1.963.702          244.011              81.389            86.541      2.375.643     

Исправка потраживања           

Потраживања за премију 

осигурања, саосигурања и 

реосигурања 

        18.579               6.071               58.403             16.312             99.365     

Потраживања од реосигуравача 

и ретроцесионара 
              48                  790               20.355             69.324             90.517     

Потраживања за регресе                 -                      -                        -                      -                     -     

Остала потраживања                 -                      -                        -                  905                 905     

Укупно       18.627              6.861              78.758            86.541         190.787     

Нето вредност потраживања           

Потраживања за премију 

осигурања, саосигурања и 

реосигурања 

   1.859.162            183.339                 2.446                      -        2.044.947     

Потраживања од реосигуравача 

и ретроцесионара 
        45.291              53.811                    185                      -             99.287     

Потраживања за регресе          6.292                      -                        -                      -              6.292     

Остала потраживања         34.330                      -                        -                      -             34.330     

Укупно  1.945.075          237.150                2.631                    -      2.184.856    

 

Дугорочни и краткорочни финансијски пласмани се односе на улагања у обвезнице Републике Србије 

и депозите пласиране банкама са седиштем на територији Србије. Приликом пласирања средстава у 

депозите као и на дан биланса банка врши анализу финансијских показатеља банака и процену нивоа 

кредитног ризика. У складу са наведеном анализом кредитни ризик банака којима је Друштво 

пласирало депозите оцењен је као прихватљив.   

4.5. Оперативни ризици 

Оперативни ризик проистиче из пропуста у раду запослених и органа Друштва, неодговарајућих 

унутрашњих процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима, као 

и услед непредвидивих спољних догађаја. 

У циљу заштите од оперативних ризика које је управа препознала и квантификовала Друштво је 

активно приступило доградњи и унапређењу система интерних контрола који одговара природи, 

сложености и ризичности посла. 

Код оперативних ризика нарочито се прате: 

1. Ризик погрешног, односно неодговарајућег избора чланова Извршног, односно Надзорног 

одбора, као и лица којима је поверено руковођење појединим пословима Друштва; 

2. Ризик погрешног, односно неадекватног избора, распореда и постављања запослених у 

Друштву (квалификационо и бројно) 

3. Ризик неадекватне организације пословања Друштва 

4. Ризик погрешног и економски штетног уговарања послова 

5. Ризик превара, злоупотреба и других незаконитих активности лица запослених у Друштву 

6. Ризик одсуства одговарајућег система интерних контрола, процедура и поступака рада 

7. Информатичко безбедносни ризик 

8. Остали оперативни ризици који зависе од природе, обима и сложености пословања (погрешан 

унос података и други пропусти у раду) 
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4.6.  Правни ризици 

Правни ризик је ризик финансијског губитка услед настанка негативних ефеката на пословање 

Друштва услед пропуштања усклађивања пословања и аката Друштва са прописима. 

Друштво разматра  врсте правног ризика који заједно чине свеобухватни правни ризик: 

Ризик налагања мера, односно изрицања казне од стране Народне банке Србије, односно санкција 

другог надлежног органа  

Овај ризик постоји ако Друштво због неусклађености пословања са прописима проузрокује 

неправилност у свом пословању чија последица може бити предузимање одређених казнених или 

корективних мера од стране Народне банке Србије, односно санкција другог надлежног државног 

органа. 

Ризик могућих губитака из спорова  

Овај ризик постоји ако Друштво у споровима које води по разним основама, због неусклађености 

предузетих активности у тим споровима са прописима и интерним актима, проузрокује могућност 

губитка тих спорова. 

Порески ризик  

Овај ризик постоји ако Друштво нередовно прати и не примењује све пореске прописе. 

4.7. Други значајни ризици  

Други значајни ризици су ризици који зависе од природе, обима и сложености пословања Друштва и 

обухватају:   

1. Репутациони ризик 

2. Стратешки ризик 

3. Ризици који настају по основу послова које је Друштво поверило трећим лицима 

4. Ризик Koвид-19 

5. Ризик животне средине, социјалне политике и управљања 

6. Остали ризици који се процене као значајни 

 

5.  ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ  

5.1.  Основни подаци и развој издаваоца  

5.1.1. Пословно име издаваоца 

Пословно име: 
Друштво за реосигурање Дунав-Ре а.д.о., 

Београд 

Скраћено пословно име: Дунав-Ре а.д.о. Београд 

 

5.1.2. Седиште издаваоца, матични број, број извода из одговарајућег регистра привредних 

субјеката у који јеиздавалац уписан. 

Седиште: Београд 

Матични број: 07046901 

Решење Агенцијe за привредне регистре: БД 43206/2005 од 22.07.2005 године 

 

5.1.3. Правни облик издаваоца адреса, број телефона на којем је доступан и е-mail адреса.: 

Правни облик: Акционарско друштво за реосигурање 
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Адреса: Београд, Кнез Михаилова 6/II 

Телефон: 011/2634-755 

Е- mail: office@dunavre.rs 

 

5.1.4. Датум оснивања и регистрације издаваоца 

Акционарско друштво за реосигурање „Дунав Ре“ основано је 01.07.1977. под називом Заједница 

реосигурања „Дунав Ре“  и рeгистрoвано кoд Приврeднoг суда у Бeoграду пoд брoјeм IV-Фи-6153/97 

oд 20. јуна 1997. године, пoд матичним брoјeм 07046901.   

Решењем Агенције за привредне регистре у Београду, БД 43206/2005 од 22.07.2005. године Друштво је 

преведено у Регистар привредних субјеката. 

5.1.5. Догађаји значајни за развој издаваоца. 

Друштво је основано 01. јула 1977. године под називом Заједница реосигурања „Дунав Ре“. Дана 1. 

октобра 1990. године извршена је трансформација у деоничко друштво. На основу Рeшeња Савeзнoг 

министарства за финансијe o издавању дoзвoлe за рад бр. 4/1-11-004/97 oд 15. маја 1997. гoдинe 

Друштво јe за oбављањe пoслoва из навeдeнoг рeшeња рeгистрoвано кoд Приврeднoг суда у Бeoграду 

пoд брoјeм IV-Фи-6153/97 oд 20. јуна 1997. године, пoд матичним брoјeм 07046901, штo јe уписанo кoд 

Рeпубличкoг завoда за статистику Рeпубликe Србијe Обавeштeњeм o разврставању прeма 

класификацији дeлатнoсти – извoд из рeгистра брoј: 052-89 oд 29. јануара 1998. гoдинe. 

У току 2005. године извршено је усклађивање Статута Друштва са Законом о осигурању „Службени 

гласник РС“ бр. 70/04), тако да је дошло до промене у регистрацији назива Друштва у „Дунав Ре“ а.д.о. 

Друштво је дана 13. маја 2016. године ускладило своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 

организацију и акте са одредбама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и 

испунило услове за обављање послова реосигурања у складу са тим законом..  

Друштво се бави преузимањем у реосигурање, односно ретроцесију, ризика домаћих и иностраних 

осигуравајућих друштава (активни послови) и предајом у ретроцесију домаћим и иностраним 

реосигуравајућим друштвима вишкова ризика преузетих у реосигурање (пасивни послови). 

5.2. Значајна улагања 

5.2.1. Опис (укључујући и вредност) најзначајнијих инвестиција издаваоца за сваку финансијску 

годину за приказано претходно раздобље све до датума Документа о регистрацији 

2018. година 

Током 2018. године није било значајнијег инвеститања у опрему (Друштво не поседује некретнине у 

свом власништву). Набављено је електронских рачунара и канцеларијске опреме у вредности 495 

хиљада динара. 

2019. година 

Укупна вредност набавки износи 10.467 хиљада динара, од чега се на нову опрему и лиценце у сервер 

сали односи се 9.896 хиљада динара. 

2020. година 

У току 2020. године набављено је  опреме за 2.203 хиљаде динара. Услед пандемије и рада од куће 

сваком запосленом набављен је лап топ рачунар. 
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5.2.2. Опис најзначајнијих текућих инвестиција (укључујући и вредност) издаваоца у земљи, 

односно иностранству, као и начин финансирања инвестиција (сопствени или позајмљени 

извори). 

 

До 30.06.2021. године није било материјално значајног улагања у опрему, софтвер и лиценце. Вредност 

некретнина, постројења и опреме у односу на 2020 већа је за 51.826 хиљада динара што је последица 

примене ИФРС 16 – Лизинг. По овом стандарду некретнне и опрема у закупу исказују се у активи 

биланса стања, иста се амортизује у току процењеног века трајања лизинга. У пасиви биланса стања 

ствара се дугорочна обавеза по основу лизинга.  

 

5.2.3. Информације о будућим значајним инвестицијама издаваоца за које је управа друштва, 

односно друштво већ преузело чврсте обавезе. 

/ 

 

6.  ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА  

6.1.  Основне делатности  

6.1.1. Опис предмета пословања, навођење претежне делатности и кључних активности по основу 

којих издавалац остварује највећи приход уз навођење значајних производа које продаје или 

услуга које пружа, за сваку финансијску годину у приказаном претходном раздобљу. 

Друштво се бави преузимањем у реосигурање, односно ретроцесију, ризика домаћих и иностраних 

осигуравајућих друштава (активни послови) и предајом у ретроцесију домаћим и иностраним 

реосигуравајућим друштвима вишкова ризика преузетих у реосигурање (пасивни послови). 

 

Друштво се бави реосигурањем ризика домаћих и иностраних осигуравајућих друштава, а такође 

пласира ризике преузете од домаћих и страних цедената код иностраних реосигуравача. 

 

Најзначајнији приходи које је Друштво је  остварило у периоду од 2018. до 2020. године су приходи од 

премија реосигурања и ретроцесија. Структура пословних прихода Друштва дата је у наредној табели: 

            (у 000 динара) 

Врста прихода 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 
2019/2018 2020/2019 

+/- (у %) +/- (у %) 

Приходи од премија 

реосигурања и ретроцесија  
762.777 974.696 1.701.922 27,78% 74,61% 

Приходи од учешћа реосигурања 

и ретроцесија у накнади штета 

               

381.063     

               

468.486     

               

642.509     
22,94% 37,15% 

Приходи од инвестирања 

средстава осигурања  
66.838 104.229 73.281 55,94% -29,69% 

Приходи по основу регреса и 

продаје осигураних оштећених 

ствари 

12.069 7.118 5.820 -41,02% -18,24% 

Провизија од реосигурања и 

ретроцесија 

               

373.633     

               

453.392     

               

527.574     
21,35% 16,36% 

 

 

6.1.2. Опис свих нових значајних производа или услуга које су уведене, тренутни статус развоја 

тог производа или услуге у мери у којој је већ познат јавности. 

/ 
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6.2.  Главна тржишта 

Опис главних тржишта на којима їе присутан издавалац, укључујући и приказ укупних прихода по 

делатностима и тржиштима (географски раздвојеним), у раздобљу на које се односе приказане 

финансијске информациїе у претходном периоду. 

Највеће приходе Друштво остварује по основу вршења услуга реосигурања. 

На крају другог квартала 2021. године, у Републици Србији послује 20 друштава за (ре)осигурање и 

њихов број је непромењен у односу на исти период претходне године. Искључиво пословима 

осигурања бави се 16 друштaвa, док се пословима реосигурања баве четири друштва. Од друштава која 

се баве пословима осигурања, искључиво животним осигурањем баве се четири друштва, док се 

искључиво неживотним осигурањем, односно и животним и неживотним осигурањем бави по шест 

друштава. 

Посматрано према власничкој структури капитала, од 20 друштава на крају другог квартала 2021. 

године 15 је у већинском страном власништву. 

Друштва у страном власништву бележе преовлађујуће учешће на крају другог квартала 2021. године у: 

премији животних осигурања са 87,4%, премији неживотних осигурања са 60,7%, укупној имовини са 

73,5%, као и у броју запослених са 65,7%. 

Укупна премија у другом кварталу 2021. године износила је 60,4 млрд динара (514 млн евра или 619 

млн долара) , што представља раст од 8,2% у односу на исти период претходне године.  

Захваљујући већем расту премије животних од премије неживотних осигурања, структура премије је 

побољшана у поређењу са истим периодом претходне године, тако да је учешће животних осигурања 

благо повећано са 21,6% у дrугом кварталу 2020. години на 21,7% у другом кварталу 2021. години.   

Посматрано према врстама осигурања, структура премије у другом кварталу 2021. године донекле је 

слична структури у истом периоду 2020. године, уз бележење највећег учешћа осигурања од 

одговорности због употребе моторних возила у укупној премији од 30,1%. Затим, овог пута, следе 

имовинска осигурања са 22,0%, па животна осигурања са 21,7% и осигурање моторних возила – каско 

са 9,7%.  

Премија неживотних осигурања у другом кварталу 2021. године расте за 8,1% у односу на исти период 

2020. године. Премија имовинских осигурања расте за 10,1%, премија осигурања моторних возила – 

каско за 10,3%, а премија добровољног здравственог осигурања за 18,2%. Премија осигурања од 

одговорности због употребе моторних возила, након краткотрајног пада у првом кварталу 2020. године 

као последице пандемије вируса корона и опоравка у другом кварталу 2020. године, наставља са растом 

од 4,0% у другом кварталу 2021. године.   

Наведени раст премије добровољног здравственог осигурања прати и раст учешћа премије ове врсте 

осигурања са 6,1% у другом кварталу 2020. године на 6,6% у другом кварталу 2021. године. При томе, 

64,6% тржишта покривају три друштва за осигурање.  

Осигурање од последица незгоде, које обухвата, између осталог, и обавезна осигурања као што су 

осигурање путника у јавном саобраћају и осигурање запослених од повреда на раду и од 

професионалних обољења, у другом кварталу 2021. године, уз раст од 6,2%, бележи непромењено 

учешће од 2,6%.   

У другом кварталу 2021. године није дошло до промена на ранг-листи пет највећих друштава за 

осигурање посматрано према висини укупне премије и премије животних осигурања, која у укупним 

наведеним категоријама свих друштава за осигурање учествују са 76,6% и 83,3%, респективно. 
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Међутим, дошло је до промене у рангу пет највећих друштава за осигурање посматрано према висини 

премије неживотних осигурања, која у премији овог сегмента тржишта учествују са 77,8%.  

Концентрација на тржишту мерена Херфиндал–Хиршмановим индексом, који представља суму 

квадрата учешћа у овом случају билансних сума свих друштава за (ре)осигурање, умерена је и на крају 

T2 2021. године износи 1.292. 

 

6.3. Ванредне чињенице и околности 

У случају да су на информације из тачке 6.1. и 6.2. утицале неке ванредне чињенице и околности, 

детаљно их описати. 

На информације из тачке 6.1. и 6.2. нису утицале ванредне чињенице и околности. 

 

6.4. Патенти, лиценце, значајни уговори или нови производни процеси 

Приказ информација о патентима, лиценцама, значајним уговорима или новим производним 

процесима, који су од битног значаја за профитабилност пословања издаваоца. Детаљност приказа 

усагласити са степеном утицаја неког од наведених елемената на пословање издаваоца. 

/ 

6.5. Изјава о положају на тржишту 

У случају да издавалац даје било какву изјаву о свом положају на тржишту, навести чињенице на 

којима се заснива наведена изјава. 

Друштво не даје било какву изјаву о свом положају на тржишту. 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

7.1. Ако је издавалац део групе (нпр. концерна) дати кратак опис групе и положај издаваоца 

унутар групе. 

Друштво је део групе коју чини Компаније Дунав осигурање а.д.о. и њена контролисан друштва су:  

• Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд; 

• Дунав осигурање а.д. Бања Лука; 

• Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д.о; 

• Дунав ауто д.о.о. Београд; 

• Дунав Стокброкер а.д.Београд; 

• Дунав Турист д.о.о.; 

• мтс Банка а.д.  

мтс Банка сe у складу са Законом о порезу на добит правних лица сматра лицем повезаним са 

Компанијом Дунав осигурање до 04.11.2020 године до када је иста поседовала значајан утицај 

на пословне одлуке банке. Индиректно преко Компаније Дунав осигурање мтс Банка је била 

повезано лице са Друштвом.  



48 

 

7.2. Списак зависних друштава издаваоца, укључујући пословно име, седиште, проценат учешћа 

у основном капиталу и гласачким правима, ако је исти различит од процента учешћа у основном 

капиталу. 

Друштво Дунав Ре адо има квалификовано учешће  у Дунав Туристу д.о.о. Београд у износу од 33,18%. 

 

8.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  

8.1.  Информације о постојећој и планираној дуготрајној материјалној имовини 

Укупна садашња вредност опреме у власништу Друштва (електронски рачунари, канцеларијски 

намештај и остала опрема намењена обављању делатности)  на дан 30.06.2021. године износи 10.985 

хиљада  динара. У првој половини 2021. године набављено је опреме у вредности 962 хиљаде динара. 

Извршена је продаја путничког аутомобила укупне набавне вредности 5.527 хиљада динара, укупне 

исправке вредности 2.856 хиљада динара.  

01.01.2021. године сагласно одредбама МСФИ 16 извшено је прво вредновање имовине са правом 

коришћења и то: 

- пословног простора са правом коришћења; 

- путничких аутомобила са правом коришћења.  

У извештајном периоду није било нових набавки лиценци и софтвера већ је само обрачуната 

амортизација у износу од 2.647 хиљада динара. 

 

8.2. Опис проблема у вези заштите животне  

Опис свих проблема у вези заштите животне средине који би могли да утичу на коришћење 

материјалне дуготрајне имовине. 

Друштву нису познати проблеми у вези заштите животне средине који би могли да утичу на коришћење 

материјалне дуготрајне имовине. 

 

9.  ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД  

9.1.  Финансијско стање 

Опис финансијског стања издаваоца, промене финансијског стања, опис резултата пословања за 

сваку годину и међураздобља која су обухваћена приказаним финансијским информацијама о 

пословању у претходном периоду, укључујући узроке значајних промена из године у годину у 

финансијским информацијама, у мери у којој је то потребно да се разуме пословање издаваоца у 

целини, а у мери у којој то није наведено на другим местима у документу. 

 

Резултат пословања Друштва у периоду од 31.12.2018. до 30.06.2021. године 

          у 000 РСД 

Резултат пословања 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2020 30.06.2021 

Нето добитак          215.259             204.889             387.070             297.051             303.869     

 

Билансна сума Дунав Ре адо је значајно расла у посматраном периоду како следи: 

        у 000 РСД 
 УКУПНА АКТИВА  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 
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       4.998.442           6.026.234           9.447.921         10.739.480      

 

Опис финансијског стања издаваоца, промене финансијског стања, опис резултата пословања за сваку 

годину и међураздобља која су обухваћена приказаним финансијским информацијама о пословању у 

претходном периоду, укључујући узроке значајних промена из године у годину у финансијским 

информацијама, у мери у којој је то потребно да се разуме пословање издаваоца у целини, а у мери у 

којој то није наведено на другим местима у документу.  

2018. година 

У 2018. години остварена добит након опорезивања износи 215.259 хиљ. динара што представља раст 

од  63,17% у односу на претходну годину. У структури резултата доминира бруто пословни резултат 

који бележи раст у односу на претходну годину од 24,15%. Највећи раст је забележен код резултата из 

инвестиционих активности од 289,17%. У посматраном периоду  у односу не претходне године 

настављен је тренд позитивних показатеља профитабилности и ликвидности. РОЕ као рацио који 

показује стопу приноса на уложени капитал је забележио раст од 10,24%. Коефицијенти ликвидности 

су такође наставили позитиван тренд . Рацио штета у самопридржају Друштва је забележио раст од 

1,95% , рацио трошкова је забележио раст од 4,03%, тако да је и  комбиновани рацио 1 у самопридржају 

забележио раст од 5,98%. С обзиром да је у овој години остварен позитиван раст инвестиционих 

приноса, комбинавани рацио 2 је забележио пад од 0,72%. 

Укупна премија реосигурања остварена у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године износи 3.122.259 

хиљ. динара и већа је за 6,63% у односу на исти период претходне године. Премија ретроцесије у 

периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године износи 2.326.234 хиљ. динара и већа је за 2,98% у односу на 

исти период претходне године. Премија реосигурања у самопридржају Друштва у периоду 01.01.2018 

– 31.12.2018. године износи 796.026 хиљ. динара и већа је за 18,93% у односу на исти период претходне 

године, док је у односу на планирану вредност већа за 1,93%.  Пораст премије по свим наведеним 

категоријама је резултат развоја портфеља цедената са којима Друштво сарађује дуги низ година, 

уговарања нових послова за цеденте са територије Републикe Србије и из иностранства, као и 

успостављања нових програма реосигурања са новим цедентима из земље и иностранства. 

Укупне ликвидиране штете у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године износе 721.450 хиљ. динара и 

веће су за 49,46% у односу на исти период претходне године. Ликвидиране штете из ретроцесије у 

периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године износe 381.063 хиљ. динара и веће су за 4,82% у односу на 

исти период претходне године.Ликвидиране штете у самопридржају Друштва остварене у периоду 

01.01.2018 – 31.12.2018. године износе 340.387 хиљ. динара и веће су за 185,65% у односу на исти 

период претходне године, док су у односу на планиране вредности веће за 38,53%. 

Укупне техничке резерве Друштва на дан 31.12.2018. године износе 2.399.217 хиљ. динара и мање су у 

односу на 31.12.2017. године за 8,95%. Техничке резерве у самопридржају Друштва на дан 31.12.2018. 

године износе 789.428 хиљ. динара и веће су у односу на 31.12.2017. године за 9,18%. 

Друштво испуњава све услове адекватности капитала. Однос гарантне резерве и маргине солвентности 

износи 4,16. 

 

2019. година 

У 2019. години остварена добит након опорезивања износи 204.889 хиљада динара што представља пад 

од 4,82% у односу на претходну годину. У структури резултата доминира бруто пословни резултат који 
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бележи пад у односу на претходну годину од 3,29%. Највећи раст је забележен код резултата из 

инвестиционих активности од 118,55%. 

Премија реосигурања остварена у периоду 01.01.2019 – 31.12.2019. године износи 4.785.880 хиљада 

динара и већа је за 53,28% у односу на исти период претходне године. Премија ретроцесије у периоду 

01.01.2019 – 31.12.2019. године износи 3.783.308 хиљада динара и већа је за 62,64% у односу на исти 

период претходне године. Премија реосигурања у самопридржају Друштва у периоду 01.01.2019 – 

31.12.2019. године износи 1.002.572 хиљ. динара и већа је за 25,95% у односу на исти период претходне 

године. Раст премије реосигурања је резултат развоја постојећег портфеља, као и закључивања нових 

уговора о реосигурaњу како на домаћем тако и на међународном тржишту. У 2019. години је закључено 

35,39% више уговора о реосигурању у односу на исти период претходне године. 

Ликвидиране штете у периоду 01.01.2019 – 31.12.2019. године износе 970.771 хиљаду динара и веће су 

за 34,56% у односу на исти период претходне године. Ликвидиране штете из ретроцесије у периоду 

01.01.2019 – 31.12.2019. године износe 468.486 хиљада динара и веће су за 22,94% у односу на исти 

период претходне године. Ликвидиране штете у самопридржају Друштва у периоду 01.01.2019 – 

31.12.2019. године износе 502.285 хиљада динара и веће су за 47,56% у односу на исти период 

претходне године. Раст ликвидираних штета је условљен, пре свега, пријавом и решавањем више нових 

великих штета по непропорционалним и пропорционалим уговорима о реосигурању. 

Техничке резерве Друштва на дан 31.12.2019. године износе 3.102.973 хиљаде динара и бележе раст од 

29,33% у односу на 31.12.2018. године. Техничке резерве у самопридржају Друштва на дан 31.12.2019. 

године износе 910.266 хиљада динара и бележе раст од 15,31%у односу на 31.12.2018. године. 

Друштво испуњава све услове адекватности капитала. Гарантна резерва је већа од маргине 

солвентности 3,43 пута. 

2020. година 

У 2020. години остварена добит након опорезивања износи 387.070 хиљада динара што представља 

раст од 88,92% у односу на претходну годину. Доминантан извор увећања добити у 2020. години 

представља раст пословних прихода односно раст премије реосигурања у самопридржају. У 

посматраном периоду настављен је тренд побољшања показатеља продуктивности и поврата на 

уложени капитал. Истовремено је рацио штета у самопридржају Друштва забележио пад од 7,69 

процентна поена, рацио трошкова пад од 0,59 процента поена, тако да је комбиновани рацио 1 у 

самопридржају забележио пад од 8,28 п.п. 

Друштво је забележило раст премије од 23,68% у односу на премију из истог периода претходне 

године. Поређено са претходном годином значајан раст од чак 67,28% Друштво је остварило у премији 

реосигурања у самопридржају.  

Ликвидиране штете на дан 31.12.2020. износе 1.146.834 хиљаде РСД док ликвидиране штете у 

самопридржају износе 504.326 хиљада РСД. Укупно ликвидиране штете су за 18,14% веће од укупно 

ликвидираних штета претходне године, док су ликвидиране штете у самопридржају за 0,41% веће од 

ликвидираних штета у самопридржају претходне године. 

Техничке резерве износе 5.629.413 хиљада РСД и веће су од прошлогодишњих за 81,42%. Техничке 

резерве у самопридржају износе 1.295.005 хиљада РСД и веће су за 42,27% од истих претходне године. 

Укупни рацио штета износи 60.86% док рацио штета у самопридржају износи 54,77%. 
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Друштво испуњава све услове адекватности капитала. Гарантна резерва је већа од маргине 

солвентности 2,58 пута. 

9.2.  Пословни резултати  

9.2.1. Информације о чињеницама, укључујући нове и ванредне (ретке или необичне) догађаје у 

пословању, које значајно утичу на приходе из пословања издаваоца, уз навођење у којој мери је 

конкретни догађај утицао на приходе. 

 Резултат пословања након опорезивања на дан 31.12.2018, 31.12.2019, и 31.12.2020, 30.06.2020. и 

30.06.2021. године је: 

          у 000 РСД 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2020. 30.06.2021. 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ               829.615                1.078.925                1.775.203                   818.013                1.140.204     

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                410.123                   628.532                   937.736                   348.078                   555.023     

ДОБИТ - БРУТО 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ  
              419.492                   450.393                   837.467                   469.935                   585.181     

ТРОШКОВИ 

СПРОВОЂЕЊА 

ОСИГУРАЊА 

              201.228                   216.567                   373.300                   162.444                   253.981     

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК - 

НЕТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ  

              218.264                   233.826                   464.167                   307.491                   331.200     

ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ 

ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКИХ 

РЕЗЕРВИ 

                33.236                     31.590                     43.580                     17.374                     32.629     

ФИНАНСИЈСКИ 

РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ 

РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКИХ 

РЕЗЕРВИ 

                35.399                     29.220                     60.167                     17.359                     26.315     

ПРИХОДИ ОД 

УСКЛАЂИВАЊА 

ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

              171.427                     77.630                     88.269                     22.611                     85.509     

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ИМОВИНЕ И ОСТАЛИ 

РАСХОДИ 

              136.286                     84.818                   122.010                     32.281                   118.945     

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА  

              251.242                   229.008                   413.839                   297.836                   304.078     

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 

ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА  

          

НЕТО ГУБИТАК 

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА 

                     118                          492                          807                          785                          209     

ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
              251.124                   228.516                   413.032                   297.051                   303.869     

ГУБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА  
          

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК           

1. Порез на добитак                 40.233                     29.734                     31.108         

2. Добитак по основу 

креирања одложених 
                  4.877                       6.564                       5.283         



52 

 

пореских средстава и 

смањења одложених 

пореских обавеза 

3. Губитак по основу 

смањења одложених 

пореских средстава из 

претходних година и 

креирања одложених 

пореских обавеза 

                     509                          457                          137         

НЕТО ДОБИТАК               215.259                   204.889                   387.070                   297.051                   303.869     

НЕТО ГУБИТАК            

 

9.2.2. Ако финансијски подаци у документу приказују промене у продаји или приходима, описати 

разлоге за такве промене. 

Финансијски подаци за прву половину 2021. године показују даљи наставак тренда позитивних 

резултата пословања Друштва. Остварени нето добитак износи 303.869 хиљада динара што представља 

раст од 2,30% у односу на исти период претходне године. У структури резултата доминира бруто 

пословни резултат који бележи раст у односу на претходну годину од 24,74%. Забележен је и раст  

инвестиционе добити од 20,32%. Бруто премија реосигурања износи 4,09 млрд динара што представља 

раст од 12,4% у односу на исти период претходне пословне године. Истовремено, премија реосигурања 

у самопридржају износи 1,17 млрд динара и расте по стопи од 42,11%.  

Ликвидиране штете у периоду 01.01.2021 – 30.06.2021. године износе 853 милиона динара док 

ликвидиране штете у самопридржају износе 492,5 милиона динара. Ликвидиране штете су за 71,15% 

веће од ликвидираних штета у истом периоду претходне године, док су ликвидиране штете у 

самопридржају за 123,54% веће у односу на прву половину 2020. године. 

Укупан капитал, резерве, дугорочна резервисања, дугорочне обавезе и одложене пореске обавезе 

Друштва на дан 30.06.2021. године износе 2.304.542 хиљада динара што представља раст од 11,77% у 

односу на претходну годину. 

 

9.2.3. Информације у вези са свим владиним, економским, фискалним, монетарним или 

политичким мерама или факторима који су значајно утицали, или би могли значајно да утичу, 

директно или индиректно, на пословање издаваоца. 

Народна Скупштина РС је у априлу 2021. године донела Закон о измени и допунама Закона о осигурању 

(„Службени гласник РС“ бр. 44/2021) који дефинише промену (пренос) власничких права на 

друштвеном капиталу у друштвима који на дан ступања Закона послују друштвеним капиталом. У 

складу са Законом, Влада Републике Србије је 07. октобра 2021. године донела одлуку о преносу 

друштвеног капитала друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. На основу наведене Одлуке извршиће се 

пренос друштвеног капитала на Републику Србију, Акционарски фонд и запослене. 

 

10. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

10.1.  Информације о изворима средстава издаваоца (краткорочним и дугорочним) 

у 000 РСД 

ПАСИВА 31.12.2018. 31.12.2019. 2019/2018 31.12.2020. 2020/2019 30.6.2021. 
30.06.2021/ 

31.12.2020 

Капитал и резерве   1.660.114     1.737.240     104,65% 2.004.662     115,39%   2.192.669     109,38% 

Губитак до висине капитала            

Резервисања и обавезе  3.338.328     4.288.994     128,48% 7.443.259     173,54%  8.546.811     114,83% 
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Дугорочна резервисања  39.209           46.779     119,31%      56.481     120,74%        57.162     101,21% 

Дугорочне обавезе  
                    

-      

                    

-      
           200            54.150     27075,00% 

Краткорочне обавезе     783.366     1.011.428     129,11% 1.616.518     159,83%   2.364.972     146,30% 

Пвр     778.978     1.244.328     159,74% 1.482.710     119,16%   2.073.468     139,84% 

Преносне премије     645.837     1.094.588     169,48% 1.317.551     120,37%   1.955.630     148,43% 

 Друга пасивна временска 

разграничења 
   133.141        149.740     112,47%    165.159     110,30%      117.838     71,35% 

 Резервисане штете  1.731.560     1.983.620     114,56% 4.286.789     216,11%   3.996.498     93,23% 

Одложене пореске обавезе         5.215            2.839     54,44%           561     19,76%            561     100,00% 

Укупна пасива  4.998.442     6.026.234     120,56% 9.447.921     156,78% 10.739.480     113,67% 

 

У структури капитала и обавеза Дунав Ре адо на дан 30.06.2021. године доминирају резервисане 

штете са учешћем од 37,21%, затим следе краткорочне обавезе од 22,02% и капитал и резерве од 

20,42%.  

у 000 РСД 

РБ КАПИТАЛ 
Стање на дан 

30.06.2021. 

Стање на дан 

31.12.2020. 
Индекс 

1 2 3 4 5 (3/4) 

1 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ              2.192.669                  2.004.662     109,38% 

2 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                   57.162                       56.481     101,21% 

3 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ              2.364.972                  1.616.518     146,30% 

4 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                   54.150                            200     27075,00% 

5 ПРЕНОСНЕ ПРЕМИЈЕ              2.073.468                  1.482.710     139,84% 

6 РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ              3.996.498                 4.286.789     93,23% 

7 
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (одложене пореске обавезе и 

друга ПВР) 
                       561                           561     100,00% 

УКУПНА ПАСИВА           10.739.480                  9.447.921     113,67% 

 

Основни капитал Дунав Ре адо (акцијски, друштвени капитал и остали) на дан 30.06.2021. године 

износи 1.538.102 хиљ. динара, што је знатно изнад минималне висине основног капитала прописане 

чланом 27. Закона о осигурању.  

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ за 2018, 2019 и 2020 и 30.06.2021.годину 

у 000 РСД 

  31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ         

 Приливи готовине из пословних активности  2.982.533     4.579.487     5.173.397 3.416.476 

Одливи готовине из пословних активности  2.765.021     4.311.233     4.441.091     2.766.460 

Нето одлив  прилив готовине из пословних активности     217.512        268.254        732.306     650.016 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА         

Приливи готовине из активности  инвестирања 22.987 72.031 46.480 23.770 

Одливи готовине из активности инвестирања  74.210 86.298 349.938 572.107 

 Нето прилив готовине из активности инвестирања          

 Нето одлив готовине из активности инвестирања  51.223 14.267 303.458 548.337 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА         

Приливи готовине из активности финансирања 125 125 125 55 
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Одливи готовине из активности финансирања 113.285 113.321 107.862 121.732 

Нето прилив готовине из активности финансирања         

Нето одлив готовине из активности финансирања 113.160 113.196 107.737 121.677 

СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ  3.005.645 4.651.643 5.220.002 3.440.301 

СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ  2.952.516 4.510.852 4.898.891 3.460.299 

НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 53.129 140.791 321.111   

НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ        19.998 

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 259.695 313.882 454.658 771.517 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
1.576 212 508 3.232 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 

ГОТОВИНЕ 
518 227 4.760 1.798 

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  313.882 454.658 771.517 752.953 

 

10.2. Објашњење износа и извора средстава, као и опис новчаног тока  

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

Након повећања основног капитала номинална вредност обичних и номинална вредност обрачунских 

акција износила је 18.100,00 динара по једној акцији. 

Дана 13.05.2021. године Агенција за привредне регистре је Решењем БД 41062/2021 регистровала 

промену улога чланова акционарског капитала и промену вредности основног капитала.  

Скупштина Друштва је 24. августа 2021. године донела Одлуку о замени акција ради промене њихове 

номиналне вредности. Одлуком је издато 810.830 обичних акција, номиналне вредности 1.810,00 

динара којима је замењено 81.083 комада обичних акција номиналне вредности 18.100,00 динара и 

38.950 комада обрачунских акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 3.895 

комада обрачунских акција номиналне вредности 18.100,00 динара. Основни капитал Друштва након 

спровођења наведене Одлуке је остао непромењен. 

Друштво је у посматраном периоду  имао позитиван новчани ток који произилази из прилива готовине 

из пословних активности тј (основне делатности) узрокован интерним потенцијалом Друштва да 

генерише слободна новчана средства из пословних активности.. Прилив готовине из пословних 

делатности усмерен је на повећање ликвидне инвестиционе активе и инвестиран је  у средства за 

покриће техничке и гарантне резерве Друштва.   

10.3. Информације о бонитету издаваоца и структури финансирања 

Показатељи пословања Друштва односно информације о бонитету Друштва су: 

Редни 

број 
Назив показатеља 

Ниво 

показатеља* 
Година Опис показатеља 

I ПОКАЗАТЕЉИ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА 
  2018 2019 2020   

1. Показатељи имовинске структуре 

1 
1.1. Интензитет улагања у 

основна средства 
Индивидуални 0,21% 0,29% 0,16% 

Учешће основних средстава у 

пословној имовини. По правилу је 

опредељена делатношћу а упућује 

на степен дугорочно везане 

имовине коју је оптимално 

финансирати из сопствених или 

дугорочних извора. 
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2 
1.2. Интензитет 

финансијских улагања 
Индивидуални 1,52% 4,20% 0,80% 

Учешће дугорочних финансијских 

пласмана у пословној 

имовини. Упућује се на степен 

дугорочно везане имовине са 

могућношћу релативно лаког 

мобилизовања. 

3 
1.3. Интензитет улагања у 

обртну имовину 
Индивидуални 97,95% 95,34% 99,01% 

Учешће обртне имовине у 

пословној имовини. По правилу је 

опредељеност делатношћу и 

индикатор је ликвидности 

привредног друштва. 

3. Показатељи структуре капитала 

4 
3.1. Рацио сопственог 

капитала 
Индивидуални 43,96% 42,01% 36,40% 

Показује учешће сопственог у 

укупном капиталу, чија висина је 

диктирана потребом сопственог 

финансирања сталних средстава и 

степеном оправданости 

коришћења позајмљеног капитала. 

4. Показатељи ликвидности 

5 

4.1. Покриће сталних 

средстава сопственим 

капиталом 

Индивидуални 13,34% 36,52% 12,21% 

Показује покривеност сталне 

имовине сопственим 

капиталом. По правилу вредност 

би требало да буде око 1, што 

указује на усаглашеност 

инвестиционих улагања и начина 

финансирања. 

              

Редни 

број 
Назив показатеља 

Ниво 

показатеља* 
Година Опис показатеља 

II ПОКАЗАТЕЉИ 

ПРОФИТАБИЛНОСТИ 
  2018 2019 2020   

1 

1. Стопа приноса на 

сопствени капитал (пре 

опорезивања) 

Индивидуални 32,69% 29,75% 53,76% 

Показује бруто стопу умањивања 

просечног сопственог 

капитала. Уређује се са 

пројектованом и просечном 

стопом на нивоу делатности 

односно области, сектора или 

привреде. 

2 

2. Стопа приноса на 

сопствени капитал (после 

опорезивања) 

Индивидуални 28,02% 26,67% 50,38% 

Показује стопу умањивања 

просечног сопственог капитала 

после опорезивања. Уређује се са 

пројектованом и просечном 

стопом на нивоу делатности 

односно области, сектора или 

привреде. 

3 
3. Стопа приноса на укупна 

средства (пре опорезивања) 
Индивидуални 5,02% 3,79% 4,37% 

Показује бруто стопу умањивања 

просечног укупног капитала или 

имовине без обзира на власничку 

структуру капитала. Упоређује се 

са пројектованом и просечном 

стопом на нивоу делатности 

односно области, сектора или 

привреде као и са стопом приноса 

на сопствени капитал, који треба 

да буде више. 

4 
4.Стопа приноса на укупна 

срества (после опорезивања) 
Индивидуални 4,31% 3,40% 4,10% 

Показује стопу умањивања 

просечног укупног капитала или 

имовине после 

опорезивања. Упоређује се са 

пројектованом и просечном 

стопом на нивоу делатности 

односно области, сектора или 

привреде као и са стопом приноса 

на 
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РБ Назив податка 
Последњих 6 месеци 

м-6/2019 м-5/2019 м-4/2020 м-3/2020 м-2/2020 м-1/2020 

1 
Број дана неликвидности по 

месецима 
0 0 0 0 0 0 

2 
Број дана неликвидности у 

текућем месецу 
0 0 0 0 0 0 

3 

Најдужа непрекидна 

неликвидност у последњих 6 

месеци до месеца у коме се даје 

Извештај и за текући месец 

закључно са даном који 

претходи дану израде 

Извештаја 

-  -  -  -  -  - 

4 

Ликвидност на дан који 

претходи дану израде 

Извештаја 

Ликвидан Ликвидан Ликвидан Ликвидан Ликвидан Ликвидан 

5 

Износ блокаде на дан који 

претходи дану израде 

Извештаја 

0 0 0 0 0 0 

Извор података: Народна банка Србије - Одељење за принудну наплату 

10.4. Информације о свим ограничењима коришћења капиталних средстава која су значајно 

утицала, или би могла значајно да утичу, директно или индиректно, на пословање издаваоца 

Нема познатих ограничења која су значајно утицала односно би могла значајно да утичу, директно 

или индиректно, на пословање издаваоца. 

10.5.  Информације о предвиђеним изворима финансирања који су потребни како би се испуниле 

обавезе из тачака 5.2.3. и 8.1. 

 

Друштво ће користити сопствене изворе за испуњење својих обавеза. 

 

11. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

Друштво врши кoнстaнтнo истрaживaњe нa пoљу тржиштa реoсигурaњa у Рeпублици Србиjи и у склaду 

сa уоченим променама на тржишту, потребама и захтевима клијената крeирa нoвe прoизвoдe, врши 

измeну и дoпуну постојећих производа, све са циљем боље дисперзије ризика и повећања 

конкурентности Друштва у непосредном тржишном окружењу. 

Друштво нема регистроване патенте и лиценце. 

12. ТРЕНДОВИ  

12.1. Најзначајнији трендови у производњи, продаји и залихама, трошковима и продајним 

ценама, од завршетка последње финансијске године до датума Документа о регистрацији 

Из последњег кварталног финансијског извештаја Друштва на дан 30.09.2021. године издвајају се 

следећи водећи трендови: 

• остварени нето добитак износи 319.313 хиљада динара што представља раст од 2,95% у односу 

на исти период претходне године. У структури резултата доминира бруто пословни резултат 

који бележи раст у односу на претходну годину од 26,74%; 

• бруто премија реосигурања износи 5,65 млрд динара (раст од 23,05% у односу на првих девет 

месеци 2020. године); 

• премија реосигурања у самопридржају износи 1,84 млрд динара што представља раст од 53,45% 

у односу на исти период претходне пословне године; 
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• бруто ликвидиране штете износе 1,44 млрд динара што је за 111,56% више него за исти период 

претходне године; 

• ликвидиране штете у самопридржају износе 759,96 милиона динара што је раст од 113,97% у 

односу на исти период 2020. године; 

• техничке резерве у самопридржају су расле по стопи од 26,5% у односу на крај 2020. године и 

у потпуности су покривене адекватним облицима инвестиционе активе; 

• инвестициони портфолио расте по стопи од 14,94%; 

• укупан капитал Друштва износи 2,21 млрд динара што представља раст од 10,25% у односу на 

претходну годину; 

Дана 30. јула 2021. године код међународне рејтинг агенције АМ Бест обновљен је кредитни рејтинг 

који је задржан на врло високом нивоу и то: финансијски  Б+ односно кредитни БББ- са стабилним 

изгледима. 

У погледу макроекономских кретања и трендова посебно се истиче да је Република Србија 

правовремено одговорила на изазове које је пред економску, пре свега фискалну политику поставила 

здравствена криза изазвана пандемијом коронавируса. Захваљујући макроекономској и фискалној 

стабилности (смањење учешћа јавног дуга, повећање девизних резерви, стабилан курс домаће валуте, 

ниска и предвидива инфлација, одржив економски раст и др.) постигнутој у претходном периоду 

Република Србија имала је довољно простора да монетарним и фискалним мерама помогне привреди 

у ублажавању негативних ефеката пандемије коронавируса. Фискалном политиком предвиђен је 

свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и чији су се позитивни ефекти одразили на 

макроекономске показатеље (незапосленост, мањи пад привредне активности и др). Вредност укупног 

пакета мера помоћи привреди и становништву у 2020. години износила је приближно 12,8% БДП-а док 

је продужено трајање неповољне епидемијске ситуације у 2021. години условило још један пакет мера 

који се процењује на 4,2% БДП. 

Према подацима Републичког завода за статистику, током 2021. године остварен је реални раст БДП-а 

од 1,8% у првом и раст од 13,7% у другом кварталу. Народна банка Србије ревидирала је централну 

пројекцију реалног раста БДП-а са 6,0% на 6,5% у 2021. години. Ревидирана је и пројекција раста БДП-

а у средњем року и очекује се да ће он бити између четири и пет одсто. 

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда одобрио је Србији нови програм 

сарадње, уз подршку Инструмента за координацију политике (Policy Coordination Instrument – PCI), а 

који је, као и претходни, саветодавног карактера и не предвиђа коришћење финансијских средстава. 

Нови програм трајаће од јуна 2021. године, до краја 2023. године. 

Циљ саветодавног програма је подршка бржем опоравку Србије од ефеката пандемије, очувању 

макроекономске и финансијске стабилности и сповођењу амбициозног плана структурних реформи, 

ради подстицања високог, инклузивног и одрживог раста у средњем року. Одбор ММФ-а је побољшао 

прогнозу привредног раста Србије за 2021. годину са 6% на 6,5% док прогнозирана инфлација износи 

3,0%.  

Према Фискалној стратегији за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, очекује се 

динамичан раст и побољшање свих макроекономских индикатора. 

Пројекција макроекономских индикатора у периоду 2021-2024: 

Показатељ 2021 2022 2023 2024 

Стопа реалног раста БДП, % 7,0 4,5 5,0 5,0 
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БДП у текућим тржишним ценама (у 

млрд динара) 
6.163,0 6.638,7 7.175,9 7.747,6 

Лична потрошња 6,4 3,7 3,6 3,3 

Државна потрошња 2,8 2,3 1,2 1,2 

Инвестиције у фиксни капитал 15,2 6,4 8,1 8,9 

Извоз робе и услуга 15,9 9,4 9,9 10,4 

Увоз робе и услуга 14,2 7,6 7,9 8,5 

Инвестициона потрошња 3,4 1,5 2,0 2,3 

БДП дефлатор 4,7 3,0 2,9 2,8 

Потрошачке цене (годишњи просек) 3,7 3,7 2,6 2,5 

Фискални резултат опште државе -4,9 -3,0 -1,5 -1,0 

Бруто дуг сектора опште државе 58,2 56,5 55,3 53,8 

Извор: Фискална стратегија Републике Србије за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину 

 

Динар је од почетка 2021. године незнатно депресирао, тако да је његова вредност са 117,5802 динара 

за један евро, колико је износила на дан 31.12.2020. године, смањена на 117,5843 динара за један евро 

на дан 31.10.2021. године. Очекује се да ће релативно стабилан девизни курс обележити 2022. годину.  

Народна банка Србије је током 2021. године задржала  референтну стопуна нивоу од 1,00%. 

Кредитни рејтинг Србије: 

 
Standard and 

Poor’s 
Fitch Ratings Moody’s Investors Service 

Рејтинг 
BB+ / стабилни 

изгледи 

BB+ / стабилни 

изгледи 
Bа2 / стабилни изгледи 

Датум 11.06.2021. 03.09.2021. 12.03.2021. 

Активност потврђен рејтинг потврђен рејтинг повећан рејтинг 

 

Агенција Moody’s је повећала кредитни рејтинг услед следећих основних чинилаца: добре отпорности 

српске привреде на пандемију корона вируса, одличних пројекција раста у средњорочном периоду и 

очекивања да ће се мере фискалне политике односно фискалне реформе наставити и у наредном 

периоду што ће довести до даљег јачања фискалног оквира. 

 

12.2. Информације о свим познатим трендовима, неизвесностима, захтевима, обавезама или 

догађајима, који би вероватно могли да имају значајан утицај на могућности развоја издаваоца, 

најмање за текућу годину. 

 

Нема таквих информација. 
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13. ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ПРОЦЕНЕ ДОБИТИ 

Друштво у Проспект није укључила процену или предвиђање добити. 

 

14. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

Организациона шема Друштва на дан израде проспекта 

 

 

14.1. Подаци о члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва: 

Чланови Надзорног одбора: 

1. Наташа Башић, председник: 

- Пословна адреса: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска бр. 4 

- Руководеће функције: Директор Дирекције за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ 

а.д.о. Београд 

- Чланство у управним органима: не 

- Чланство у надзорним органима: не 

  

2. Горан Говедарица, члан 

- Пословна адреса: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска бр. 4 

- Руководеће функције:  Директор Дирекције за накнаду штета Компанија „Дунав 

осигурање“ а.д.о. Београд 

- Чланство у управним органима: не 

- Чланство у надзорним органима: не 
 

3. Гордана Милићевић, члан 

- Пословна адреса: „Сава осигурање“ а.д.о. Београд, Бул. Војводе Мишића бр. 51 

- Руководеће функције: Шеф службе за правне послове „Сава осигурање“ а.д.о. Београд 

- Чланство у управним органима: не  
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- Чланство у надзорним органима: не 

Чланови Извршног одбора: 

1. Зорана Пејчић, председник: 

- Пословна адреса: Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова 

бр. 6  

- Руководеће функције: Директор Сектора за послове контролинга  

- Чланство у управним органима: Члан Управног одбора „Дунав Турист“ доо 

- Чланство у надзорним органима: Председник Надзорног одбора Удружења                                       

осигуравача Србије 
 

2. Бојан Маричић, члан: 

- Пословна адреса: Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова 

бр. 6  

- Руководеће функције: Директор Сектора за правне и опште послове и управљање 

људским ресурсима „Дунав Ре“ а.д.о. 

- Чланство у управним органима: не 

- Чланство у надзорним органима: не 
 

3. Татјана Комненић, члан: 

- Пословна адреса: Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова 

бр. 6  

- Руководеће функције: Директор Сектора за послове реосигурања  

- Чланство у управним органима: не 

- Чланство у надзорним органима: не 
 

Између чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва не постоји никаква родбинска 

повезаност. 

Чланови Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва у последњих пет година нису имали пресуде 

за кривична дела против привреде. 

Чланови Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва у последњих пет година нису обављали 

функције нити су на било који начин повезане са неким друштвом над којим је покренут поступак 

стечаја или ликвидације. 

Члановима Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва у последњих пет година није изречена 

никаква службена оптужба или санкција од стране правосудних или регулаторних органа. 

14.2. Сукоб интереса управних, руководећих и надзорних органа и вишег руководства Друштва 

Између члнова Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва не постоји сукоб интереса у погледу 

њихових личних и њихових обавеза и дужности према Издаваоцу. 

Не постоје споразуми  ни  договори  са  највећим акционарима, клијентима, добављачима или другим 

лицима, на основу којих је било које лице из тачке 14.1. изабрано за члана управних, руководећих или 

надзорних органа или члана вишег руководства Издаваоца.  

Не постоје ограничења која су договорила лица из тачке 14.1. о уступању њиховог учешћа у хартијама 

од вредности Издаваоца за одређено временско раздобље.  
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15. НАКНАДЕ И ПОГОДНОСТИ 

Навести накнаде и посебне погодности које су од издаваоца примала лица наведена у тачки 14.1. у 

раздобљу последње финансијске године.  

ЗА 2020 НЕТО ЗАРАДА БРУТО ЗАРАДА 

ИЗВРШНИ ОДБОР  13.066.181,21 17.348.690,45 

   
ЗА 2020 НЕТО НАКНАДА БРУТО НАКНАДА 

НАДЗОРНИ ОДБОР 1.080.000,00 2.830.188,73 

 

15.1. Износ накнаде и примања  

Износ накнаде и примања (укључујући сву потенцијалну или одложену накнаду) и неновчана давања 

која издавалац, укључујући и његова повезана друштва, одобри таквим лицима за све облике рада и 

услуга, које било које лице пружи издаваоцу и повезаним друштвима. 

Наведене информације се морају навести појединачно за свако лице. 

 

Укупан бруто износ накнаде члановима Извршног одбора друштва у току 2020. године износи 

17.348.690,45 динара, док укупан износ бруто накнаде члановима Надзорног одбора Душтва износи 

2.830.188,73 динара.  

 

15.2. Укупни износи које издавалац, или његова повезана друштва, издвоје у сврху остваривања 

права на накнаду у случају пензионисања или сличних погодности.  

Трошак резервисања за отпремнине и јубиларне награде на 31.12.2020. било је 8.276.065,20 динара. 

16.  ПРАКСА УПРАВЕ  

16.1. Датум истека актуелног мандата и временски период током којег је лице обављало ту 

функцију 

Надзорни одбор 

Наташа Башић, изабрана за члана Надзорног одбора Друштва одлуком Скупштине Друштва, СД 

број: 4/103 од 15.6.2020. године, на основу Решења Народне банке Србије о давању претходне 

сагласности за именовање Г. бр. 6211 од 15.06.2020. године. Мандат траје од 15.06.2020. године 

(четворогодишњи мандат истиче 15.06.2024. године).  

Горан Говедарица, изабран за члана Надзорног одбора Друштва одлуком Скупштине Друштва, СД 

број: 4/103 од 15.6.2020. године, на основу Решења Народне банке Србије о давању претходне 

сагласности за именовање Г. бр. 6210 од 15.06.2020. године. Мандат траје од 15.06.2020. године 

(четворогодишњи мандат истиче 15.06.2024. године).  

Гордана Милићевић, изабрана за члана Надзорног одбора Друштва одлуком Скупштине Друштва, 

СД број: 4/103 од 15.6.2020. године, на основу Решења Народне банке Србије о давању претходне 

сагласности за именовање Г. бр. 5699 од 29.05.2020. године. Мандат траје од 15.06.2020. године 

(четворогодишњи мандат истиче 15.06.2024. године).  

Извршни одбор 

Зорана Пејчић,  изабрана за члана Извршног одбора Друштва одлуком Надзорног одбора Друштва, 

НО број: 6/1 од 19.06.2020. године на основу Решења Народне банке Србије о давању претходне 
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сагласности за именовање Г. бр. 6248 од 16.06.2020. године. Мандат траје од 19.06.2020. године 

(четворогодишњи мандат истиче 19.06.2024. године).  

Татјана Комненић,  изабрана за члана Извршног одбора Друштва одлуком Надзорног одбора 

Друштва, НО број: 6/1 од 19.06.2020. године на основу Решења Народне банке Србије о давању 

претходне сагласности за именовање Г. бр. 6246 од 16.06.2020. године. Мандат траје од 19.06.2020. 

године (четворогодишњи мандат истиче 19.06.2024. године).  

Бојан Маричић,  изабран за члана Извршног одбора Друштва одлуком Надзорног одбора Друштва, 

НО број: 6/1 од 19.06.2020. године на основу Решења Народне банке Србије о давању претходне 

сагласности за именовање Г. бр. 6247 од 16.06.2020. године. Мандат траје од 19.06.2020. године 

(четворогодишњи мандат истиче 19.06.2024. године).  

16.2. Информације о уговорима о делу чланова управних, руководећих и надзорних органа 

закљученим са издаваоцем, или било којим од његових повезаних друштава, који предвиђају 

погодности по раскиду радног односа.  

Не постоје о уговори о делу чланова управних, руководећих и надзорних органа закључени са 

Друштвом, или било којим од његових повезаних друштава, који предвиђају погодности по раскиду 

радног односа.   

16.3. Информације о комисији за ревизију и комисији за накнаде издаваоца, укључујући имена 

чланова комисија и кратко навођење прописаних услова по којима комисије раде.  

Надзорни одбор Друштва, у складу са чланом 409. Закона о привредним друштвима и чланом 44а. 

Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о, образовао је комисију за ревизију у следећем 

саставу: 

• Ивана Соковић,  именована за члана и председника Комисије за ревизију Одлуком Надзорног 

одбора Друштва НО бр. 6/31 од 27.12.2018. године. 

• Симонида Нисић,  именована за члана Комисије за ревизију Одлуком Надзорног одбора 

Друштва НО бр. 6/2 од 20.07.2020. године. 

• Дамјан Шаговновић, именован за члана Комисије за ревизију Одлуком Надзорног одбора 

Друштва НО бр. 6/2 од 27.07.2012. године. 

Начин рада, поступак припреме, сазивања и одржавања седница Комисијe за ревизију Надзорног 

одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. уређени су Пословником о раду Комисије за 

ревизију. 

Комисија за ревизију у оквиру своје надлежности: 

1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања 

ризицима;  

2) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Друштва, који се Надзорном одбору 

Друштва подносе на разматрање и/или усвајање; 

3)  анализира и усваја предлоге стратегија и политика Друштва у вези са системом управљања 

ризицима, системом интерних контрола и системом интерне ревизије, које се Надзорном одбору 

Друштва подносе на разматрање и усвајање; 

4) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање 

ризицима и спровођење система интерних контрола и интерне ревизије; 

5)  даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење интерног ревизира; 

6) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује 

садржину финансијских извештаја; 

7)  спроводи поступак избора екстерног ревизора Друштва и предлаже Надзорном одбору кандидата за 

ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво; 
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8)  даје мишљење Надзорном одбору о предлогу уговора са екстерним ревизором Друштва и у случају 

потребе даје образложени предлог за отказ уговора са екстерним ревизором Друштва; 

9) врши надзор над поступком ревизије укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду 

предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора; 

10) анализира извештаје интерне ревизије које се Надзорном одбору подносе на разматрање и усвајање, 

11)  доноси Пословник о раду; 

12) обавља и друге послове из надлежности ревизије које јој повери Надзорни одбор 
 

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог 

члана најмање четири пута годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора  није одређено да се сви или 

поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима. 

Друштво нема комисију за накнаде. 

16.4. Изјава издаваоца о усклађености са стандардима корпоративног управљања.  

Друштво послује у складу са Законом о осигурању и осталим позитивним правним прописима 

Републике Србије и корпоративно управљање је саставни део Статута Друштва. 

17. ЗАПОСЛЕНИ  

17.1. Број запослених  

У наставку је дат приказ броја запослених на крају периода: 

 2018. 2019. 2020. 30.6.2021. 

 

Друштво за реосигурање „Дунав 

Ре“ а.д.о. 

 
 

Укупно 
Укупно Укупно 

1-Рад на 

неодређено 

време 

2-Рад на 

одређено 

време 

3-

Приправник 
Укупно 

 36 39 39 33 8 0 41 
 

Не постоје аранжмани у вези са могућношћу стицања акција издаваоца од стране запослених.  

17.2. За свако лице из тачке 14.1. навести информације о евентуалном власништву над акцијама 

издаваоца и свимопцијама на акције издаваоца, са последњим могућим датумом. 

Лица из тачке 14.1. немају власништво над акцијама издаваоца, нити опције на њихово стицање. 

17.3. Опис свих аранжмана у вези са могућношћу стицања акција издаваоца од стране 

запослених. 

Не постоје аранжмани у вези са могућношћу стицања акција издаваоца од стране запослених. 

 

18. ВЕЋИНСКИ АКЦИОНАРИ  

18.1. Име или пословно име лица које, непосредно или посредно, поседује учешће у капиталу 

издаваоца или у праву гласа, а које је потребно да се пријави у складу са чланом 57. Закона о 

тржишту капитала, заједно са износом учешћа сваког таквог лица. Уколико таквог лица нема, 

дати одговарајућу негативну изјаву 

Већински акционар Друштва за реосигурање је Компанија Дунав осигурање која поседује 751.260  

обичних акција што представља 92,65 % издатих акција, односно 88,41% учешћа у основном капиталу 

Друштва. 

Друштвени капитал у износу од 70.499.500,00  исказан  је у 38.950 обрачунских акција и чини 4,58% 

учешћа у основном капиталу Друштва.  



64 

 

18.2. Навести да ли акције издаваоца дају различито право гласа, или одговарајућу негативну 

изјаву о томе. 

Акције Друштва не дају различито право гласа. 

18.3. Према сазнањима издаваоца, навести податке о лицу које има контролни положај у 

издаваоцу, навести карактеристике тог стеченог положаја, као и мере којима се спречава 

коришћење наведеног положаја на штету издаваоца. 

Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд је већински акционар Друштва.  

Не постоје мере којима се спречава коришћење наведеног полаожаја на штету Друштва. 

18.4. Опис свих споразума, познатих издаваоцу, чије би спровођење, накнадно, могло да 

резултира  променом контролног положаја у издаваоцу. 

Не постоје споразуми, познатих Друштву, чије би спровођење, накнадно, могло да резултира променом 

контролног положаја у Друштву. 

19. ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 

Навести финансијске трансакције издаваоца и повезаних лица, извршене у раздобљу које обухвата 

приказ финансијских информација у претходном периоду, као и: а) природу и обим трансакција, ако 

нека од трансакција није била у најбољем интересу једне од страна објаснити разлоге за такву 

трансакцију, б) износ или проценат који представљају трансакције повезаних страна у промету 

издаваоца. 

 Подаци о трансакцијама повезаних лица које су дате у наставку документа изведене су из 

трогодишњих ревидираних финансијских извештаја Друштва за период од 2018. до 2020. године и 

неревидираних финансијских извештаја на дан 30.06.2021. године.  

 

        (у 000 динара) 

ПРИХОДИ 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 

Приходи од премије реосигурања 

ХТП Дунав турист д.о.о.         1.328.058               1.824.311               2.347.724               1.152.014       

Дунав осигурање Бања Лука              59.181                    58.246                    71.836                    42.645       

Збир         1.387.239               1.882.557               2.419.560               1.194.659       

          

Приходи по основу регреса 

Компанија Дунав осигурање                2.075                      1.687           

          

  Приходи по основу провизије по основу уговора о реосигурању 

Компанија Дунав осигурање              24.673                    24.966                    36.864                    36.441       

Дунав осигурање Бања Лука                       823         

Збир              24.673                    24.966                    37.687                    36.441       

          

Финансијски приходи 

Дунав осигурање Бања Лука                   483                           44                           54                           80       

Компанија Дунав осигурање              13.592                      5.375                      6.674                      9.576       

Збир              14.075                      5.419                      6.728                      9.656       

          

Приходи од усклађивања вредности потраживања 

Компанија Дунав осигурање                4.249                         357                      3.597                              -       
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Дунав осигурање Бања Лука              34.798                      2.694                      6.391                    17.148       

Збир              39.047                      3.051                      9.988                    17.148       

          

Остали  приходи по основу ИФРС 16 

Дунав ауто д.о.о.,Београд                           51       

Збир         

 

        (у 000 динара) 

РАСХОДИ 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 

Расходи накнада штета и уговорених износа 

Компанија Дунав осигурање а.д.о            208.919                  208.757                  308.180                  142.466       

Дунав осигурање а.д. Бања лука              12.738                    16.404                    19.138                      1.639       

Збир            221.657                  225.161                  327.318                  144.105       

          

Расходи провизије из послова реосигурања 

Компанија Дунав осигурање а.д.о            117.279                  105.098                  122.242                    57.160       

Дунав осигурање а.д. Бања лука                9.883                    10.794                    12.652                      9.292       

Збир            127.162                  115.892                  134.894                    66.452       

          

Трошкови амортизације по ИФРС 16 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                      4.470       

Дунав ауто д.о.о.,Београд                      1.061       

          

Збир                      5.531       

          

Трошкови ПДВ по ИФРС 16 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                         988       

Дунав ауто д.о.о.,Београд                         273       

Збир                      1.261       

          

Трошкови производних услуга 

Компанија Дунав осигурање а.д.о              11.993                    11.961                    11.851                              -       

Дунав ауто д.о.о.,Београд                2.015                      2.087                      1.785                           64       

Збир              14.008                    14.048                    13.636                           64       

          

Трошкови премије осигурања 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                       3                      1.144                      1.226                         691       

Збир                       3                      1.144                      1.226                         691       

          

Трошкови непроизводних услуга 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                   320                         421                         327                         141       

Дунав Стокброкер а.д.,Београд                   762                         762                         982                         384       

Збир                1.082                      1.183                      1.309                         525       

          

Остали непоменути трошкови 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                        -                             3                        1.729       

Друштво за пензијско осигурање 

Дунав а.д, Београд                1.906                      2.183                      2.109                      1.094       

МТС банка                       58                             7         

Збир                1.906                      2.244                      2.116                      2.823       

          

Финансијски расходи 
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Компанија Дунав осигурање а.д.о                2.241                      6.834                    16.804                      4.846       

Дунав осигурање а.д. Бања лука                   256                         161                           35                           39       

Збир                2.497                      6.995                    16.839                      4.885       

          

Расходи камата по ИФРС 16 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                         858       

Дунав ауто д.о.о.,Београд                         168       

Збир                      1.026       

          

Расходи oд усклађивања вредности имовине 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                7.940                      1.881                         723                           22       

Дунав осигурање а.д. Бања лука              11.815                      5.812                    35.966                    13.677       

Збир              19.755                      7.693                    36.689                    13.699       

          

Расходи ранијих година 

Компанија Дунав осигурање а.д.о                       31                             36       

 

 

20. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ О ИМОВИНИ, ОБАВЕЗАМА, ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОЛОЖАЈУ, КАО И ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА ИЗДАВАОЦА  

20.1.  Финансијски подаци о пословању за 2018., 2019. и 2020. годину 

Укључити годишње финансијске извештаје за три последње пословне године са извештајем ревизора 

за сваку појединачну годину, сходно прописима који уређују састављање финансијских извештаја 

(уколико издавалац послује у краћем периоду, онда за то раздобље). 

У наставку Проспекта дати су подаци из годишњих извештаја Друштва за 2018., 2019. и 2020. годину 

са мишљењем ревизора. 

 

 



Финансијски извештаји 2018. година 
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20.2. Пробне финасијске информације („pro forma“ финансијски подаци) 

У случају значајне промене или предвиђања промене финансијских података, која би могла да буде 

узрокована одређеном посебном трансакцијом/послом, описати начин на који би трансакција/посао 

могао да утиче на имовину и обавезе, као и на приходе издаваоца, уколико би се та трансакција/посао 

извршила на почетку периода о коме се извештава или на датум извештавања.  

Пробне финансијске информације морају да буду потврђене извештајем овлашћеног ревизора. 

Прoспeкт нe сaдржи pro forma финaнсиjскe инфoрмaциje. 

20.3. Финансијски извештаји 

Ако издавалац, поред својих редовних годишњих финансијских извештаја, израђује и консолидоване 

финансијске извештаје, у Документ о регистрацији морају бити укључени и ревидирани 

консолидовани и неконсолидовани финансијски извештаји.  

У Документ о регистрацији мора бити укључен и годишњи извештај о пословању друштва, састављен 

од стране управе. 

Дунав Ре не израђује консолидоване финансијске извештаје. 

20.4.  Ревизија финансијских извештаја који су укључени у Документ о регистрацији 

20.4.1.  Изјава да су годишњи финансијски извештаји ревидирани 

Изјава да су годишњи финансијски извештаји ревидирани. Ако је лице одговорно за ревизију одбило да 

обави ревизију или је потпише, или је у свој извештај укључило одређена ограничења или се пак 

уздржало од мишљења, те чињенице морају бити наведене заједно са разлозима који су га навели да 

тако поступи. 

Друштво потврђује да су у Проспекту приказани ревидирани годишњи финансијски извештаји за 

последње три пословне године.  

20.4.2.  Навођење осталих података у Проспекту који су ревидирани од стране овлашћеног 

ревизора 

Финансијски подаци у приказаним годишњим финансијским извештајима су ревидирани од стране 

ревизора. 

20.5. У случају да неки финансијски подаци у Документу о регистрацији нису извод из 

ревидираних финансијских извештаја издаваоца, навести извор података и дати јасну изјаву да 

су наведени подаци неревидирани. 

 

Подаци из финансијских извештаја за период који се завршава 30.06.2020. и 30.06.2021. године нису 

ревидирани  

20.6.  Финансијски подаци за раздобље краће од пословне године 

20.6.1. Уколико је издавалац од датума последњих годишњих ревидираних финансијских извештаја, 

објавио квартални или полугодишњи финансијски извештај, мора их укључити у Документ о 

регистрацији. Ако су квартални или полугодишњи финансијски извештаји ревидирани, потребно је 

приложити извештај о ревизији. Ако квартални или полугодишњи финансијски извештаји нису 

ревидирани, навести јасно ту чињеницу. 

Друштво није објавњивало квартални или полугодишњи финансијски извештај. 

20.6.2. Ако је датум Документа о регистрацији каснији од 200 дана након завршетка последње 

ревидиране пословне године, обавезно је укључити и финансијске извештаје, који могу бити 
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неревидирани (у том случају потребно је јасно навести ту чињеницу), а који обухватају најмање првих 

шест месеци пословне године. 

Ови финансијски извештаји морају да садрже упоредне податке за исто раздобље претходне 

пословне године, осим за упоредни приказ података биланса стања, где је довољно приказати 

годишњи биланс стања претходне године. 

 

 

  

БИЛАНС СТАЊА 
 на дан  30.06.2021. године  

      

     (у хиљадама динара) 

Група 

рачуна, 

рачун 

Позиција АОП 
Напомена 

број 

  

Текућа година  Претходна година 

1 2 3 4   6 

  А К Т И В А         

00 
А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ 

КАПИТАЛ 
0001   0 0 

  

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 

+ 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 

0010 + 0021 + 0022) 

0002 4 141.680 93.788 

01, осим 

012, 013 и 

дела 019 

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА 

УЛАГАЊА (ИМОВИНА) 
0003   541 627 

012, део 019 II. ГУДВИЛ 0004   0 0 

013, део 019 
III. СОФТВЕР И ОСТАЛА 

ПРАВА 
0005   0 2.561 

02, осим 

021, дела 

027, дела 

028 и дела 

029 

IV. НЕКРЕТНИНЕ, 

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

(0007 + 0008) 

0006   67.139 15.313 

020, 022, 

023, 025, 

026, део 

027, део 

028, део 029 

1. Некретнине, постројења и 

опрема који служе за 

обављање делатности 

0007   67.139 15.313 

024, део 

027, део 

028, део 029 

2. Инвестиционе некретнине 0008   0 0 

021, део 

027, део 

028, део 029 

V. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0009   0 0 

03, осим 

037 

VI. ДУГОРОЧНИ 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

(0011 + 0015) 

0010   74.000 75.287 

  
1. Учешћа у капиталу (0012 + 

0013 + 0014) 
0011   0 0 

030, део 039 а) зависних правних лица 0012   0 0 
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031, део 039 

б) придружених правних 

лица и заједничким 

подухватима 

0013   0 0 

део 038, део 

039 
в) осталих правних лица 0014   0 0 

  

2. Остали дугорочни 

финансијски пласмани (0016 

+ 0019 + 0020) 

0015   74.000 75.287 

036, део 039 

2.1. Инвестиције које се 

држе до доспећа (0017 + 

0018) 

0016   73.166 74.435 

део 036, део 

039 

а) Дужничке хартије од 

вредности са фиксним 

приносом 

0017   73.166 74.435 

део 036, део 

039 

б) Остале хартије од 

вредности и инвестиције 

које се држе до доспећа 

0018   0 0 

033, део 039 2.2. Депозити код банака 0019   0 0 

део 038, део 

039 

2.3. Остали непоменути 

дугорочни финансијски 

пласмани 

0020   834 852 

04, осим 

040 

VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА 

СРЕДСТВА 
0021   0 0 

040 
VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 

СРЕДСТВА 
0022   0 0 

  

В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024 

+ 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 

0049) 

0023 5 10.597.800 9.354.133 

10, 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 0024   732 1.072 

14 

II. СТАЛНА СРЕДСТВА 

НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И 

СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 

0025   0 0 

  

III. ПОТРАЖИВАЊА, 

ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 

(0027 + 0032 + 0033 + 0044) 

0026   6.029.045 4.963.184 

  
1. Потраживања (0028 + 

0029 + 0030 + 0031) 
0027 5.1. 2.184.856 1.702.287 

део 20, део 

21 

1.1. Потраживања за 

премију осигурања, 

саосигурања и реосигурања 

0028   2.044.947 1.562.448 

део 20, део 

21 

1.2. Потраживања од 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

0029   99.287 103.610 

део 21 1.3. Потраживања за регресе 0030   6.292 524 
22, осим 

223 
1.4. Остала потраживања 0031   34.330 35.705 

223 
2. Потраживања за више 

плаћен порез на добитак 
0032   28.299 12.859 

  
3. Финансијски пласмани 

(0034 + 0038 + 0042 + 0043) 
0033 5.2. 3.062.938 2.476.521 

233, део 239 

3.1. Финансијска срества 

расположива за продају 

(0035 + 0036 + 0037) 

0034   95.883 83.778 
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део 233, део 

239 

а) Дужничке хартије од 

вредности расположиве за 

продају 

0035   0 0 

део 233, део 

239 

б) Власничке хартије од 

вредности расположиве за 

продају 

0036   95.883 83.778 

део 233, део 

239 

в) Остале хартије од 

вредности и финансијска 

средства расположива за 

продају 

0037   0 0 

236, део 239 

3.2. Финансијска средства 

која се исказују по фер 

вредности кроз биланс 

успеха (0039 + 0040 + 0041) 

0038   281.395 283.311 

део 236, део 

239 

а) Дужничке хартије од 

вредности које се исказују 

по фер вредности кроз 

биланс успеха 

0039   228.020 230.254 

део 236, део 

239 

б) Власничке хартије од 

вредности које се исказују 

по фер вредности кроз 

биланс успеха 

0040   0 0 

део 236, део 

239 

в) Остале хартије од 

вредности и финансијска 

средства која се исказују по 

фер вредности кроз биланс 

успеха 

0041   53.375 53.057 

232, део 239 
3.3. Краткорочни депозити 

код банака 
0042   2.685.660 2.109.432 

235, 238, 

део 239 

3.4. Остали краткорочни 

финансијски пласмани 
0043   0 0 

24 
4. Готовински еквиваленти и 

готовина 
0044 6 752.952 771.517 

26 
IV. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ 

ВРЕДНОСТ 
0045   0 0 

  

V. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (0047 + 

0048) 

0046 7 6.087 55.470 

274 
1. Разграничени трошкови 

прибаве осигурања 
0047   0 0 

270, 271, 

272, 273, 

279 

2. Друга активна временска 

разграничења 
0048   6.087 55.470 

  

VI. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ 

ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ 

САОСИГУРАВАЧА, 

РЕОСИГУРАВАЧА И 

РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 

0051 + 0052) 

0049   4.561.936 4.334.407 

275 

,1. Резерве за преносне 

премије које падају на терет 

саосигуравача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

0050   1.821.620 1.245.334 
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276 

2. Резервисане штете које 

падају на терет 

саосигуравача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

0051   2.721.948 3.071.442 

277 

3. Остале техничке резерве 

које падају на терет 

саосигуравача, 

реосигуравача и 

ретроцесионара 

0052   18.368 17.631 

  
Д. УКУПНА АКТИВА (0001 + 

0002 + 0023) 
0053   10.739.480 9.447.921 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0054   0 0 

  П А С И В А         

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 

0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 

0414 -0417 - 0420 + 0421) 

0401 8 2.192.669 2.004.662 

  

I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ 

КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 

0405 + 0406) 

0402   1.541.546 768.246 

300 1. Акцијски капитал 0403   1.467.602 729.747 

303, 304 
2. Државни и друштвени 

капитал 
0404   70.500 35.055 

301, 302 
3. Улози друштва за 

узајамно осигурање 
0405   0 0 

309 4. Остали капитал 0406   3.444 3.444 

31 
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ 

КАПИТАЛ 
0407   0 0 

  III. РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410) 0408   58.308 211.756 

305 1. Емисиона премија 0409   57.996 57.996 

306, 307 
2. Законске, статутарне и 

друге резерве 
0410   312 153.760 

320 

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ 

РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА 

И ОПРЕМЕ 

0411   0 0 

32, осим 

320 

V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ 

ДОБИЦИ 
0412   30.387 18.516 

33 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ 0413   778 778 

34, осим 

342 

VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ 

ДОБИТАК (0415 + 0416) 
0414   563.206 1.006.922 

340 
1. Нераспоређени добитак 

ранијих година 
0415   259.337 1.006.922 

341 
2. Нераспоређени добитак 

текуће године 
0416   303.869 0 

35, осим 

352 

VIII. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА (0418 + 0419) 
0417   0 0 

350 1. Губитак из ранијих година 0418   0 0 

351 2. Губитак текуће године 0419   0 0 

037, 237 
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 

АКЦИЈЕ 
0420   0 0 
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X. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА 

КОНТРОЛЕ 
0421   0 0 

  

Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 

(0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 

0444 + 0453 + 0457) 

0422 9 8.546.811 7.443.259 

  

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 

(0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 

0428 + 0429) 

0423   57.162 56.481 

400, 403 1. Математичка резерва 0424   22.303 21.414 

401 

2. Резерве за осигурања код 

којих су осигураници 

прихватили да учествују у 

инвестиционом ризику 

0425   0 0 

402 
3. Резерве за изравнање 

ризика 
0426   903 903 

405 
4. Резерве за бонусе и 

попусте 
0427   0 0 

407 
5. Друге техничке резерве 

осигурања 
0428   0 0 

406, 409 
6. Друга дугорочна 

резервисања 
0429   33.956 34.164 

  
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0431 + 0432 + 0433) 
0430   54.150 200 

411 
а) према матичним и 

зависним правним лицима 
0431   0 0 

412 
б) према осталим 

повезаним правним лицима 
0432   0 0 

410, 413, 

414, 415, 

417, 419 

в) остале дугорочне обавезе 0433   54.150 200 

416 
III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ 
0434   561 561 

  

IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

(0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 

0443) 

0435   2.364.972 1.616.518 

  
1. Краткорочне финансијске 

обавезе (0437 + 0438 + 0439) 
0436   68 133 

420 
а) према матичним и 

зависним правним лицима 
0437   0 0 

421 
б) према осталим 

повезаним правним лицима 
0438   0 0 

од 422 до 

429, осим 

427 

в) остале краткорочне 

финансијске обавезе 
0439   68 133 

427 

2. Обавезе по основу 

сталних средстава 

намењених продаји и 

средстава пословања које се 

обуставља 

0440   0 0 

43 
3. Обавезе по основу штета 

и уговорених износа 
0441   214.299 269.260 

44, 45, 46, 

47, осим 

474 

4. Обавезе за премију, 

зараде и друге обавезе 
0442   2.150.605 1.347.125 
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474 
5. Обавезе за порез из 

резултата 
0443   0 0 

  

V. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 

РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 

+ 0450) 

0444 10 2.073.468 1.482.710 

  
1. Резерве за преносне 

премије (0446 + 0447 + 0448) 
0445   1.955.630 1.317.551 

490, део 492 
а) животних осигурања и 

саосигурања 
0446   0 0 

491, део 492 
б) неживотних осигурања и 

саосигурања 
0447   0 0 

део 492 
в) реосигурања и 

ретроцесија 
0448   1.955.630 1.317.551 

део 497 
2. Резерве за неистекле 

ризике 
0449   1.093 2.755 

496, 498, 

499 

3. Друга пасивна временска 

разграничења (0451 + 0452) 
0450   116.745 162.404 

део 499 

а) одложени приходи по 

основу регресних 

потраживања 

0451   0 0 

496, 498, 

део 499 

б) остала непоменута 

пасивна временска 

разграничења 

0452   116.745 162.404 

  
VI. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 

(0454 + 0455 + 0456) 
0453 10.3. 3.996.498 4.286.789 

493, део 495 
а) животних осигурања и 

саосигурања 
0454   0 0 

494, део 495 
б) неживотних осигурања и 

саосигурања 
0455   0 0 

део 495 
в) удели у штетама 

реосигурања и ретроцесија 
0456   3.996.498 4.286.789 

део 497 

VII. ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ 

РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО 

ГОДИНУ ДАНА 

0457   0 0 

35, осим 

352 

В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 

КАПИТАЛА 
0458   0 0 

  
Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 

0422 - 0458) 
0459   10.739.480 9.447.921 

89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0460   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б И Л А Н С    У С П Е Х А 
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 у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године 

      

       

     
(у хиљадама 

динара) 

Група 

рачуна, 

рачун 

Позиција 
Ознака за 

АОП 

Напомена 

број 

  

Текућа 

година   

Претходна 

година  

1 2 3 4   6 

  А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ         

  
I. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ 

(1002 + 1009 + 1014 + 1015) 
1001 13 1.109.014 789.466 

  

1. Приходи од премија осигурања и 

саосигурања (1003 + 1004 - 1005 - 1006 - 1007 + 

1008) 

1002       

600, део 

602 

1.1. Обрачуната премија животних осигурања и 

саосигурања 
1003       

610, 613 
1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања 

и саосигурања 
1004       

део 512, 

део 523 
1.3. Премија пренета у саосигурање - пасивна 1005       

део 512, 

део 523 
1.4. Премија пренета у реосигурање 1006       

део 60, 

део 61 

1.5. Повећање резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике осигурања и 

саосигурања 

1007       

део 60, 

део 61 

1.6. Смањење резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике осигурања и 

саосигурања 

1008       

  
2. Приходи од премија реосигурања и 

ретроцесија (1010 - 1011 - 1012 + 1013) 
1009   1.109.014 789.466 

део 602, 

614,  

2.1. Обрачуната премија реосигурања и 

ретроцесија 
1010   4.088.338 3.637.424 

део 512, 

део 523 

2.3. Премија пренета ретроцесијом 

реосигурања и ретроцесија 
1011   2.341.245 1.879.153 

део 60, 

део 61 

2.4. Повећање резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике реосигурања и 

ретроцесија 

1012   638.079 968.805 

део 60, 

део 61 

2.5. Смањење резерви за преносне премије и 

резерви за неистекле ризике реосигурања и 

ретроцесија 

1013       

606, део 

609, 650, 

део 659 

3. Приходи од послова непосредно повезаних с 

пословима осигурања 
1014       

део 609, 

639, 64, 

део 653, 

655, део 

659 

4. Остали пословни приходи 1015       

  

II. ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 

(1017 + 1026 + 1034 - 1035 - 1044 + 1045 - 1046 + 

1047 + 1048) 

1016 14 551.774 342.754 

  

1. Расходи за дугорочна резервисања и 

функционалне доприносе (1018 + 1019 + 1020 + 

1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025) 

1017   1.019 887 
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500 
1.1. Математичка резерва животних осигурања -

повећање 
1018   1.019 887 

506 
1.2. Математичка резерва неживотних 

осигурања - повећање 
1019       

502 1.3. Допринос за превентиву 1020       

503 1.4. Доприноси прописани посебним законима 1021       

504 1.5. Допринос Гарантном фонду 1022       

505 1.6. Резервисања за изравнање ризика 1023   0 0 

507 

1.7. Резервисања за осигурања код којих су 

осигураници прихватили да учествују и 

инвестиционом ризику, резервисања за бонусе 

и попусте и повећања других техничких резерви 

1024       

509 
1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања 

и функционалне доприносе 
1025       

  
2. Расходи накнада штета и уговорених износа 

(1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 - 1032 - 1033) 
1026   501.381 228.318 

510 
2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи 

животних осигурања 
1027       

520 2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања 1028       

део 513, 

део 524 

2.3. Ликвидиране штете - удели у штетама 

саосигурања 
1029       

део 513, 

део 524 

2.4. Ликвидиране штете - удели у штетама 

реосигурања и ретроцесија 
1030   853.333 498.579 

део 53, 

део 54, 

део 55 

2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и 

исплате накнада штета и уговорених износа 
1031   8.852 7.984 

део 603, 

620, 621 

2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади 

штета 
1032       

део 603, 

622, 623, 

624, 625 

2.7. Приходи од учешћа реосигурања и 

ретроцесија у накнади штета 
1033   360.804 278.245 

  
3. Резервисане штете - повећање (1036 - 1037 + 

1038 - 1039 + 1040 - 1041 + 1042 - 1043) > 0 
1034   58.338 110.273 

  
3. Резервисане штете - смањење (1036 - 1037 + 

1038 - 1039 + 1040 - 1041 + 1042 - 1043) < 0 
1035       

515 
3.1. Резервисане штете животних осигурања - 

повећање 
1036       

део 604 
3.2. Резервисане штете животних осигурања - 

смањење 
1037   866 779 

526 
3.3. Резервисане штете неживотних осигурања - 

повећање 
1038       

630 
3.4. Резервисане штете неживотних осигурања - 

смањење 
1039       

516, 527 
3.5. Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - повећање 
1040   1.722.490 277.376 

део 604, 

632 

3.6. Резервисане штете саосигурања, 

реосигурања и ретроцесија - смањење 
1041   1.663.286 166.324 

део 513 

3.7. Повећање резервисаних штета - удела 

саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара 

у штетама 

1042       

635 

3.8. Смањење резервисаних штета - удела 

реосигуравача, односно ретроцесионара у 

штетама 

1043       

607, 652, 

654 и део 

673 

4. Приходи по основу регреса и продаје 

осигураних оштећених ствари 
1044   7.301 2.950 
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517, 529 5. Повећање осталих техничких резерви - нето 1045     6.289 
део 604, 

631, 633, 

638 

6. Смањење осталих техничких резерви - нето 1046   1.663 63 

518, 528 7. Расходи за бонусе и попусте 1047       
део 51, 

део 52 
8. Остали пословни расходи 1048       

  
III. ДОБИТАК - БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 

(1001 - 1016) 
1049   557.240 446.712 

  
IV. ГУБИТАК - БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1016 

- 1001) 
1050   0 0 

  
Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 
        

  

I. ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА 

ОСИГУРАЊА (1052 + 1053 + 1057 + 1058 + 1059 + 

1060 + 1061) 

1051 15.1. 31.190 28.547 

660, 661, 

665, део 

672 

1. Приходи од зависних и придружених правних 

лица и од заједничких подухвата 
1052       

  
2. Приходи од улагања у непокретности (1054 + 

1055 + 1056) 
1053       

део 608, 

део 653 

2.1. Приходи од закупнина инвестиционих 

некретнина 
1054       

део 681 
2.2. Приходи од усклађивања вредности 

инвестиционих некретнина 
1055       

део 670 
2.3. Приходи од продаје непокретности 

(дезинвестирања) 
1056       

део 662 3. Приходи од камата 1057   26.994 25.522 

део 683, 

део 686, 

део 687 

4. Приходи од усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по фер 

вредности кроз биланс успеха 

1058   624 1.137 

део 672 5. Добици од продаје хартија од вредности 1059       

део 663 
6. Позитивне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1060   3.248 1.603 

део 671, 

део 679, 

део 682, 

део 686, 

део 689 

7. Остали приходи по основу инвестиционе 

активности 
1061   324 285 

  

II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА 

СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063 + 1064 + 1067 + 

1068 + 1069 + 1070) 

1062 15.2. 3.249 5.324 

560, 561, 

565, део 

572 

1. Расходи из односа са зависним и 

придруженим правним лицима и из 

заједничких подухвата 

1063       

  
2. Расходи по основу улагања у непокретности 

(1065 + 1066) 
1064       

део 581 
2.1. Расходи по основу обезвређења 

инвестиционих некретнина 
1065       

део 570 
2.2. Губици при продаји непокретности 

(дезинвестирању) 
1066       

део 583, 

део 586, 

део 587 

4. Расходи по основу усклађивања вредности 

финансијских средстава која се исказују по фер 

вредности кроз биланс успеха 

1067   1.239 3.244 

део 572 5. Губици при продаји хартија од вредности 1068       

део 563 
6. Негативне курсне разлике из активности 

инвестирања 
1069   2.010 2.080 
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део 571, 

део 579, 

део 582, 

део 586, 

део 589 

7. Остали расходи по основу инвестиционе 

активности 
1070       

  
III. ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

(1051 - 1062) 
1071   27.941 23.223 

  
IV. ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

(1062 - 1051) 
1072       

  
В.ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА (1074 

+ 1079 + 1084 - 1085) 
1073 16 253.981 162.444 

  
1. Т рошкови прибаве (1075 + 1076 - 1077 + 

1078) 
1074   481.199 362.301 

део 542 1.1. Провизије 1075   447.345 334.624 
део 53, 

део 54, 

део 55 

1.2. Остали трошкови прибаве 1076   33.854 27.677 

274 
1.3. Промена разграничених трошкова прибаве 

- повећање 
1077       

274 
1.4. Промена разграничених трошкова прибаве 

- смањење 
1078       

  2. Трошкови управе (1080 + 1081 + 1082 + 1083) 1079   76.551 61.045 

530 2.1. Амортизација 1080   11.080 5.728 

део 54 
2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и 

нематеријални трошкови 
1081   15.962 14.165 

део 55 
2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични трошкови 
1082   44.196 27.830 

део 53, 

део 54, 

део 55 

2.4. Остали трошкови управе 1083   5.313 13.322 

део 53, 

део 54, 

део 55 

3. Остали трошкови спровођења осигурања 1084   6.198 4.797 

605, 651 4. Провизија од реосигурања и ретроцесија 1085   309.967 265.699 

  
I. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК - НЕТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1049 + 1071 - 1050 - 1072 - 1073) > 0 
1086   331.200 307.491 

  
II. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК - НЕТО ПОСЛОВНИ 

РЕЗУЛТАТ (1049 + 1071 - 1050 - 1072 - 1073) < 0 
1087   0 0 

део 66 

III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1088 17 32.629 17.374 

део 56 

IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ 

ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

1089 18 26.315 17.359 

део 68 

V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1090 20 85.399 22.539 

део 58 

VI. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА 

ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА 

СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1091 21 115.116 32.265 

део 67 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1092 19 110 72 

део 57 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1093 19 3.829 16 

  

IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 - 

1087 - 1089 - 1091 -1093) > 0 

1094   304.078 297.836 
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X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 - 

1087 - 1089 - 1091 - 1093) < 0 

1095       

69 - 59 

XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1096       

59 - 69 

XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 

ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1097   209 785 

  
Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1094 + 1096 - 

1095 - 1097) 
1098   303.869 297.051 

  
Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1095 + 1097 - 

1094 - 1096) 
1099   0   

  Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК         

721 1. Порез на добитак 1100 22     

342 

2. Добитак по основу креирања одложених 

пореских средстава и смањења одложених 

пореских обавеза 

1101 22     

352 

3. Губитак по основу смањења одложених 

пореских средстава из претходних година и 

креирања одложених пореских обавеза 

1102 22     

  
Е. НЕТО ДОБИТАК (1098 - 1099 - 1100 + 1101 - 

1102) 
1103   303.869 297.051 

  
1. Нето добитак који припада мањинским 

улагачима 
1104       

  
2. Нето добитак који припада већинском 

власнику 
1105       

  
Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099 - 1098 + 1100 - 1101 + 

1102) 
1106   0 0 

  
1. Нето губитак који се приписује мањинским 

улагачима 
1107   0 0 

  
2. Нето губитак који се приписује већинском 

власнику 
1108   0 0 

  З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ         

  
1. Основна зарада по акцији (у динарима без 

пара) 
1109   0 0 

  
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у 

динарима без пара) 
1110   0 0 
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

уууу    периодупериодупериодупериоду    одододод    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. додододо    30.06.2021. 30.06.2021. 30.06.2021. 30.06.2021. годинегодинегодинегодине    
         

       

      
(у хиљадама дина

ра) 

    Позиција АОП 

Износ 

Текућа 

година 

Претходна 

година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ          

   I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5) 3001 3.416.476 5.173.397 

      1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси 302     

    2. Премије реосигурања и ретроцесија 3003 3.225.012 4.564.841 

    3. Приливи од учешћа у накнади штета 3004 169.449 519.981 

    4. Примљене камате из пословних активности 3005     

      5. Остали приливи из редовног пословања 3006 22.015 88.575 

   II. Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9) 3007 2.766.461 4.441.091 

      
1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у 
штетама из саосигурања и дати аванси 

3008     

    
2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и 
ретроцесија 

3009 622.631 959.710 

    3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија 3010 2.011.463 3.246.725 

      4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3011 63.457 113.032 

    5. Остали трошкови спровођења осигурања 3012 50.184 81.628 

      6. Плаћене камате 3013 1 354 

      7. Порез на добитак 3014 15.439 34.108 

      8. Плаћања по основу осталих јавних прихода 3015 3.286 5.534 

      9. Остали одливи готовине из редовног пословања 3016     

   III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3017 650.015 732.306 

   IV. Нето одлив готовине из пословних активности   (II-I) 3018 0 0 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА       

   I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) 3019 23.770 46.480 

      1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3020     

      
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 
опреме и биолошких средстава 

3021 2.729   

      
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето 
приливи) 

3022     

      4. Примљене камате из активности инвестирања 3023 20.717 33.738 

      5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату 3024 324 12.742 

   II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 4) 3025 572.107 349.938 

      1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3026     
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2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења,     
опреме и биолошких средстава 

3027 870 1.760 

      
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето 
одливи) 

3028 571.237 348.178 

      4. Плаћене камате 3029     

   III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3030 0 0 

   IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања   (II-I) 3031 548.337 303.458 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА         

   I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 3) 3032 55 125 

      1. Увећање основног капитала 3033     

      2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 3034 55 125 

      3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 3035     

   II. Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4) 3036 121.732 107.862 

      1. Откуп сопствених акција и удела 3037     

      
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе     (нето 
одливи) 

3038     

      3. Финансијски лизинг 3039     

      4. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату 3040 121.732 107.862 

   III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3041 0 0 

   IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3042 121.677 107.737 

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+332) 3043 3.440.301 5.220.002 

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ   (307+325+336) 3044 3.460.300 4.898.891 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ      (343-344) 3045 0 321.111 

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ        (344-343) 3046 19.999 0 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3047 771.517 454.658 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3048 3.232 508 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3049 1.798 4.760 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345-346+347+348-349) 3050 752.952 771.517 



Редни 

број 
О П И С 

основни 

капитал 

(група 30 

осим 

305,306,307 

и 309) 

Остали 

капитал 

(рн 309) 

Неуплаћени 

уписани 

капитал 

(група 31) 

Емисиона 

премија 

(рн 305) 

Резерве рн 

306 и 307 

рев. резерве и 

нереализовани 

добици (група 32) 

Нераспоређени 

добитак (група 34, 

осим рн 342) 

Укупно  

(2+3+4+5+6+7+8 

губитак 

до 

висине 

капитала 

(група 35 

осим 

352) 

Откупљене 

сопствене 

акције 

Нереализовани 

губици (група 

33) 

Укупно 

одбитне 

ставке 

(кол. 10 + 

11 + 12) 

Укупно 

капитал 

(кол. 9 - 

13) 

Губитак 

изнад 

вис. 

капитала 

(група 

35, осим 

рн 352) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Почетно стање или 

стање на дан 1. 

јануара претходне 

године 

764.802 3.444   57.996 153.760 26.928 732.900 1.739.830 0   2.590 2.590 1.737.240   

2. 

Исправка 

материјално 

значајних грешака и 

промене 

рачуноводствених 

политика -повећање 

позиције 

              0       0     

3. 

Исправка 

материјално 

значајних грешака и 

промене 

рачуноводствених 

политика -смањење 

позиције 

              0       0     

4. 

Кориговано почетно 

стање или стање на 

дан 1. јануара 

претходне године 

(редни бр. 1 + 2 - 3) 

764.802 3.444 0 57.996 153.760 26.928 732.900 1.739.830 0 0 2.590 2.590 1.737.240   

5. Емисије акција               0       0   XXX 

6. 

Повећање 

ревалоризационих 

резерви и 

нереализовани 

добици по основу 

компоненти осталог 

резултата 

          15.026   15.026       0 15.026 XXX 

7. 

Смањење 

ревалоризационих 

резерви 

          23.438   23.438       0 23.438 XXX 

8. 

Нереализовани 

губици по основу 

компоненти осталог 

резултата 

              0       0   XXX 

9. 
Нето добитак 

периода 
            387.070 387.070       0 387.070 XXX 
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10. 
Нето губитак 

периода 
              0 0     0     

11. 

Стицање сопствених 

акција (смањење 

капитала 

повећањем 

одбитних ставки) 

              0       0 0 XXX 

12. 

Продаја/отуђење 

сопствених акција 

(повећање капитала 

смањењем 

одбитних ставки) 

              0       0 0 XXX 

13. 

Пренос с једног на 

други облик 

капитала - повећање 

позиције 

              0       0 0   

14. 

Пренос с једног на 

други облик 

капитала - смањење 

позиције 

              0 0     0     

15. 

Смањење капитала 

по основу 

расподеле 

дивиденде 

            113.048 113.048       0 113.048 XXX 

16. 

Смањење капитала 

по основу обавеза 

према запосленима 

              0       0 0 XXX 

17. 
Остала повећања 

позиција 
              0     6.965 6.965     

18. 
Остала смањења 

позиција 
              0     8777 8.777     

19. 

Укупна повећања 

по рачунима у 

претходној години 

(редни бр. 5 + 6 + 8 

+ 9 + 10 + 11 + 13 + 

17) 

0 0 0 0 0 15.026 387.070 402.096 0 0 6.965 6.965 XXX   

20. 

Укупна смањења по 

рачунима у 

претходној години 

(редни бр. 7 + 12 + 

14 + 15 + 16 + 18) 

0 0 0 0 0 23.438 113.048 136.486 0 0 8.777 8.777 XXX   
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21. 

Крајње стање или 

стање на дан 31. 

децембра 

претходне године 

(редни бр. 4 + 19 - 

20) 

764.802 3.444 0 57.996 153.760 18.516 1.006.922 2.005.440 0 0 778 778 2.004.662   

22. 

Почетно стање или 

стање на дан 1. 

јануара текуће 

године 

764.802 3.444   57.996 153.760 18.516 1.006.922 2.005.440 0 0 778 778 2.004.662   

23. 

Исправка 

материјално 

значајних грешака и 

промене 

рачуноводствених 

политика -повећање 

позиције 

              0       0 0   

24. 

Исправка 

материјално 

значајних грешака и 

промене 

рачуноводствених 

политика -смањење 

позиције 

              0       0 0   

25. 

Кориговано почетно 

стање или стање на 

дан 1. јануара 

текуће године 

(редни бр. 22 + 23 - 

24) 

764.802 3.444 0 57.996 153.760 18.516 1.006.922 2.005.440 0   778 778 2.004.662   

26. Емисије акција               0       0 0 XXX 

27. 

Повећање 

ревалоризационих 

резерви и 

нереализовани 

добици по основу 

компоненти осталог 

резултата 

          12.815   12.815       0 12.815 XXX 

28. 

Смањење 

ревалоризационих 

резерви 

          944   944       0 944 XXX 

29. 

Нереализовани 

губици по основу 

компоненти осталог 

резултата 

              0       0 0 XXX 

30. 
Нето добитак 

периода 
            303.869 303.869       0 303.869 XXX 
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31. 
Нето губитак 

периода 
              0 0     0 0   

32. 

Стицање сопствених 

акција (смањење 

капитала 

повећањем 

одбитних ставки) 

              0       0 0 XXX 

33. 

Продаја/отуђење 

сопствених акција 

(повећање капитала 

смањењем 

одбитних ставки) 

              0       0 0 XXX 

34. 

Пренос с једног на 

други облик 

капитала - повећање 

позиције 

773.300             773.300       0 773.300   

35. 

Пренос с једног на 

други облик 

капитала - смањење 

позиције 

        153.448   619.851 773.299 0     0 773.299   

36. 

Смањење капитала 

по основу 

расподеле 

дивиденде 

            127.734 127.734       0 127.734 XXX 

37. 

Смањење капитала 

по основу обавеза 

према запосленима 

              0       0 0 XXX 

38. 
Остала повећања 

позиције 
              0     6.965 75 -75   

39. 
Остала смањења 

позиције 
              0     8.777 75 -75   

40. 

Укупна повећања 

по рачунима у 

текућој години 

(редни бр. 26 + 27 + 

29 + 30 + 31 + 32 + 34 

+ 38) 

773.300 0 0 0 0 12.815 303.869 1.089.984 0 0 6.965 75 1.089.909   

41. 

Укупна смањења по 

рачунима у текућој 

години (редни бр. 

28 + 33 + 35 + 36 + 37 

+ 39) 

0 0 0 0 153.448 944 747.585 901.977 0 0 8.777 75 901.902   
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42. 

Крајње стање или 

стање на дан 30.јун  

текуће године 

(редни бр. 25 + 40 - 

41) 

1.538.102 3.444 0 57.996 312 30.387 563.206 2.193.447 0 0 -1.034 778 2.192.669   



20.7.  Политика дивиденде 

Став издаваоца у вези са исплатом дивиденде и евентуална ограничења у вези са исплатом дивиденде. 

 

Друштво ће пратити политику дивиденди већинског акционара. Нема познатих ограничења у вези са 

исплатом дивиденди. 

20.7.1. Износ дивиденде по акцији за сваку финансијску годину у раздобљу које обухвата приказане 

финансијске информације у претходном периоду. 

 

Бруто износ дивиденде по једној акцији износи:  

- 2018. година 1.397,66 динара по акцији, 

- 2019. година 1.330,33 динара по акцији; 

- 2020. година 1.503,13 динара по акцији. 

20.8.  Судски, управни и арбитражни поступци 

Информације о свим управним, судским или арбитражним поступцима (укључујући и поступке који 

предстоје или су нерешени, а о којима издавалац има сазнања) током периода које обухвата 

најмањепретходних 12 месеци, а који су имали, или су могли да имају, значајан утицај на финансијски 

положај или профитабилност издаваоца и/или групе. Ако оваквих поступака нема, потребно је дати 

одговарајућу негативну изјаву. 

 

Нема управних и арбитражних поступака који могу значајно да утичу на финансијски положај или 

профитабилност издаваоца. 

20.9.  Значајна промена финансијског или тржишног положаја издаваоца  

Опис свих значајних промена финансијског или тржишног положаја издаваоца, односно целе групе, 

које су се догодиле од завршетка последњег финансијског раздобља за које су објављене ревидиране 

финансијске информације или привремене финансијске информације (за међураздобља). У случају да 

их није било дати одговарајућу негативну изјаву. 

По завршетку  годишњег обрачуна на дан 31.12.2020. године,  за који су објављени ревидирани 

финансијски извештаји, односно након 30.06.2021. за који су дате информације, Скупштина Друштва 

је 24. августа 2021. године донела Одлуку о замени акција ради промене њихове номиналне вредности. 

Одлуком је издато 810.830 обичних акција, номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 

81.083 комада обичних акција номиналне вредности 18.100,00 динара и 38.950 комада обрачунских 

акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 3.895 комада обрачунских акција 

номиналне вредности 18.100,00 динара. Основни капитал Друштва након спровођења наведене Одлуке 

је остао непромењен. 

 

21.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

21.1.  Основни капитал  

Износ уписаног и/или одобреног основног капитала, као и уплаћеног капитала. Уколико ко основни 

капитал није уплаћен у целости, навести и износ неуплаћеног дела и разлоге због којих није уплаћен. 

За сваку врсту и класу акција навести: 

а) број одобрених акција, 

б) број акција које су издате и уплаћене и 
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в) номиналну вредност акција или напомену да су акције издате без номиналне вредности 

 

На дан израде проспекта основни капитал Друштва износи: 

Укупан основни капитал: 1.774.011.770,00 динара (100%) 

Акцијски капитал 1.743.857.170,00 динара 98,30%) 

Друштвени капитал: 30.154.600,00 динара (1,70%) 

Број издатих акција: 963.457  

Номинална вредност акције: 1.810 динара  

Врста акција: Обичне акције 

CFI код: ESVUFR 

ISIN број: RSDNVRE65035 

Напомена: Друштвени капитал није исказан у акцијама. 

Укупан основни капитал Друштва  у потпуности је уплаћен. 

Акције су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности а.д. Београд. 

Друштво  нема одобрене акције. 

Друштво немa сопствене акције. 

У финансијским извештајима на дан 31.12.2020. године основни капитал Друштва износи 

764.802.000,00 динара, од чега je акцијски капитал износиo 729.747.000,00 динара (95,42% укупног 

основног капитала) и био је  подељен је на 81.083 обичних акција појединачне номиналне вредности 

од 9.000 динара, а друштвени капитал је износио 35.055.000,00 динара (4,58% укупног основног 

капитала).  

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

Након повећања основног капитала номинална вредност обичних и номинална вредност обрачунских 

акција износила је 18.100,00 динара по једној акцији. 

Дана 13.05.2021. године Агенција за привредне регистре је Решењем БД 41062/2021 регистровав 

промену улога чланова акционарског капитала и промену вредности основног капитала.  

Скупштина Друштва је 24. августа 2021. године донела Одлуку о замени акција ради промене њихове 

номиналне вредности. Одлуком је издато 810.830 обичних акција, номиналне вредности 1.810,00 

динара којима је замењено 81.083 комада обичних акција номиналне вредности 18.100,00 динара и 

38.950 комада обрачунских акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима је замењено 3.895 

комада обрачунских акција номиналне вредности 18.100,00 динара. Основни капитал Друштва након 

спровођења наведене Одлуке је остао непромењен. 

 

21.1.2. Број и номинална вредност сопствених акција издаваоца и њихово учешће у основном 

нкапиталу издаваоца. 

Издавалац нема сопствене акције 
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21.1.3. Број заменљивих хартија од вредности које дају право на стицање акција издаваоца, уз 

навођење услова у вези са стицањем тих акција. 

 

Издавалац није емитовао заменљиве хартије од вредности које дају право на стицање акција. 

 

21.1.4. Постојање било какве одлуке или обавезе издаваоца у вези са давањем права првенства при 

будућим повећањима основног капитала. 

  

На основу Статута Издаваоца, акционари, власници обичних акција, имају право право пречег стицања 

обичних акција и других финансијских инструмената из нових емисија. 

 

21.1.5. Информације о броју и проценту акција за које су издате изведене хартије од вредности. 

Дунав Ре ниje eмитoвao извeдeнe хaртиje oд врeднoсти 

21.1.6. Приказ промена вредности основног капитала у претходном периоду 

Одлуком Скупштине акционара о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција 

бр. СД10/105 од 28.04.2021. године вредност основног капитала повећана је за 773.299.800,00 динара, 

тако да након повећања основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара. 

Након повећања основног капитала номинална вредност обичних и номинална вредност обрачунских 

акција износила је 18.100,00 динара по једној акцији. 

21.2.  СТАТУТ ДРУШТВА  

21.2.1.  Опис делатности издаваоца уз навођење чланова Статута којима је то регулисано 

Чланом 5. Статута дефинисана је претежна делатност Друштва и исти гласи: 

„Делатност Друштва су послови реосигурања за које је Друштво добило дозволу за рад од надлежног 

државног органа и који су наведени у Закону о класификацији делатности и регистру јединица 

разврставања у подгрупи 65.20 - реосигурање.“ 

О промени делатности Друштва одлучује Скупштина. 

21.2.2.  Кратки приказ одредаба Статута о органима друштва, као и могућих других аката 

којима је уређена подела издаваоца на административне целине. 

Статут Друштва: 

Члан 23. 

„Управљање Друштвом се организује као дводомно.  

Органи Друштва су: 

- Скупштина  

- Извршни одбор 

- Надзорни одбор“ 

Члан 24. 

„Надзорни одбор и Извршни одбор чине Управу Друштва. 

Друштво је дужно да Народну банку Србије обавести о именовању, односно разрешењу члана управе 

у року од 8 (осам) дана од дана именовања, односно разрешења.“  
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21.2.3.  Опис права, посебних погодности и ограничења који важе за сваку врсту и класу већ 

издатих акција 

Статут Друштва: 

Члан 12. 

„Укупни капитал Друштва подељен је на акције. Акције Друштва су по правилу обичне акције 

(редовне) и гласе на име. Друштво може да издаје и преференцијалне (повлашћене) акције у складу са 

одлуком Скупштине Друштва, у ком случају се права акционара власника преференцијалних акција 

утврђују Статутом.“  

Члан 16. 

„Акционари, власници обичних (редовних) акција, имају следећа права из акција: 

1) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва, 

2) право учешћа у раду скупштине Друштва, 

3) право гласа у скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас, 

4) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције 

у пуном износу, 

5) право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате 

поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција, 

6) право пречег стицања акција из нових емисија 

7) право располагања акцијама свих врста у складу са законом и 

8) друга права утврђена законом.” 

21.2.4.  Опис активности које су потребне како би се променила права ималаца акција, уз 

навођење случајева у којима одредбе оснивачког акта и статута одступају од одредби Закона о 

привредним друштвима, а по основу одредби које то изричито допуштају 

Ни Статутом ни Оснивачким актом нису прецизиране активности које су потребне како би се 

променила права ималаца акција. 

21.2.5.  Опис начина на који се сазивају годишње редовне и ванредне скупштине акционара 

Статут Друштва: 

Члан 26. 

Редовна Скупштина се сазива најмање једанпут годишње ради усвајања годишњег обрачуна, усвајања 

извештаја о пословању, расподели добити за протеклу годину и одлучивања о другим питањима  по 

истеку пословне године (редовно заседање). Редовну седницу Скупштине сазива и утврђује предлог 

дневног реда, Надзорни одбор.  

Ванредна Скупштина се сазива по потреби, ако је потребно да разматра и одлучује о питањима из 

њеног делокруга (ванредно заседање). Скупштина се обавезно сазива као ванредна ако је по 

периодичном обрачуну исказано битно смањење основног капитала. Ванредна седница Скупштине 

сазива се на захтев Надзорног одбора,  представника друштвеног капитала, акционара који имају или 

представљају 1/10 основног капитала Друштва или акционара са најмање 1/10 акција са правом гласа 

о питањима предложеним за ванредну Скупштину. 

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва  на дан на који је Надзорни одбор 

донео одлуку о сазивању Скупштине. Сматра се да је позив на седницу упућен акционарима Друштва 

ако је објављен, и то: 

1. на интернет страници Друштва, 
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2. интернет страници регистра привредних субјеката,  

3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где 

су укључене акције Друштва 
 

Позив за седницу упућује се акционарима најмање 30 дана пре дана одржавања редовне седнице 

Скупштине, а најмање 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине. Седници Скупштине  

могу присуствовати  чланови Надзорног и Извршног одбара, са могућношћу учешћа у расправи али 

без права одлучивања. 

Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге 

аудио и визуелне комуникацијске опреме у складу са законом.“ 

Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са 

објављивањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу са интернет странице 

преузети у целости. 

Не постоје одредбе ни у Статуту ни у Оснивачком акту Друштва које налажу обелодањивање учешћа 

у основном капиталу Друштва или у гласачким правима.  

У члану 31. став 1. тачка 4) Статута Друштва дефинисано је да Скупштина акционара одлучује о 

повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности. У члану 29. 

Статута предвиђено је да се  ове одлуке доносе трочетвртинском већином од укупног броја акција са 

правом гласа. 

21.2.6.  Кратак опис било које одредбе статута издаваоца, која даје могућност да се одложи или 

спречи стицањеконтролног пакета акција издаваоца. 

Не постоје такве одредбе. 

21.2.7.  Навођење одредаба статута или другог акта издаваоца које налажу обелодањивање 

учешћа у основном капиталу издаваоца или у гласачким правима. 

Не постоје такве одредбе. 

21.2.8.  Навођење посебних одредаба статута које се односе на промену основног капитала. 

Статут Друштва: 

Члан 9. 

„Скупштина друштва доноси одлуку о повећању основног капитала Друштва. 

Основни капитал Друштва може се повећати и претварањем расположивих резерви и нераспоређене 

добити у основни капитал по одлуци Скупштине, као и условним повећањем капитала претварањем 

дуга у акцијски капитал по одлуци Скупштине.“ 

Члан 10. 

„Основни капитал Друштва смањује се повлачењем акција од акционара и њиховим поништавањем, у 

складу са законом, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва. Повлачење акција не сме повредити 

принцип равноправности акционара.“ 

22.  ЗНАЧАЈНИ УГОВОРИ 

Друштво нема значајних уговора ван своје основне делатности. 
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23.  ИНФОРМАЦИЈЕ ЧИЈИ СУ ИЗВОР ТРЕЋА ЛИЦА И ИЗЈАВЕ СТРУЧЊАКА  

23.1. Кад је у Документ о регистрацији укључено и мишљење или извештај које је израдило треће 

лице, коме је признат статус стручњака у неком подручју, навести име тог лица, службену 

адресу, квалификације, као и евентуалне интересе у вези са издаваоцем. Уколико је ово мишљење 

или извештај припремљен на захтев издаваоца, укључити и јасну изјаву да је мишљење или 

извештај израђен на захтев издаваоца, у облику и садржају у којем је укључен, уз сагласност лица 

које је одговорно за садржај тог дела Документа о регистрацији. 

У Проспeкту није укључено мишљење или извештај које је израдило треће лице, коме је признат статус 

стручњака у неком подручју, изузев извештаја независног ревизора. 

Друштво није у Проспект укључивало информације од трећих лица. 

23.2. Кад информације долазе од трећег лица, навести да су те информације тачно пренете и да 

према сазнању издаваоца, колико се може потврдити на основу информација које је објавило 

треће лице, нису изостављене чињенице због којих би тако пренесене информације биле нетачне 

или обмањујуће. Такође, прецизно навести извор(е) ових информација. 

Нeмa тaквих извeштaja или мишљeња. 

24.  ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНИ НА УВИД 

За све време важења Проспекта, у циљу информисања, потенцијалним инвеститорима биће доступни 

следећи документи: 

- Статут и Oснивачки акт Друштва 

- Годишњи извештаји за последње три пословне године (2018., 2019. и 2020. Год.) са 

извештајем ревизора за сваку појединачну годину. 

- Неревидирани полугодишњи извештај пословању на дан 30.06.2021. године. 

Документација ће бити доступна у електронском формату на сајту www.dunavre.rs, а физички се могу 

прегледати у седишту Друштва, Кнез Михаилова 6, Београд, у периоду од 8,00 до 16.00 часова. 

 

25.  ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЕЛИМА  

25.1. Информације које се односе на друштва у којима издавалац има удео у капиталу, који може 

да има значајан утицај на процену имовине и обавеза, финансијског положаја или добитака и 

губитака издаваоца. 

 
Друштво има квалификовано учешће у Дунав Туристу д.о.о. Београд у висини 33,18%. 
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Инвеститори не би требали да цену акција из ове понуде сматрају ценом која ће преовладати на 

тржишту. Не може се са сигурношћу рећи да ће се формирати или задржати ликвидност акција 

Друштва након  укључења на МТП. 

Цена акција Друштва могла би бити врло нестабилна и под утицајем разних фактора који делују на 

Друштво, њене конкуренте или финансијска тржишта генерално. На цену акција Друштва значајно 

утичу и резултати пословања, промене организационе структуре, промене у структури акционара и 

екстерни фактори, стање на финансијском тржишту у земљи, фактори везани уз политичке и 

регулаторне ризике и сл. 

Уз све овде изложене ризике кључно је да потенцијални инвеститори самостално процене финансијско 

стање, потенцијал и ризике везане уз Друштво и тек на основу тога да донесу одлуку о евентуалном 

упису и уплати акција. 

 

3.  КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

3.1.  Изјава о капиталу 

Изјава издаваоца да је, по његовом мишљењу, капитал издаваоца довољан за подмирење његових 

тренутних обавеза и пројеката, у супротном, начин на који намерава да обезбеди додатни потребни 

капитал. 

По мишљењу Друштва његов капитал је довољан за подмирење његових тренутних обавеза и 

пројеката.  

3.2.  Капитализација и задуженост 

Изјава о капитализацији и задужености (са разликом између гарантоване и негарантоване, осигуране 

и неосигуране задужености) са датумом који није ранији од 90 дана пре датума документа. 

Задуженост такође укључује индиректну и потенцијалну задуженост. 

На дан 30.09.2021. године, на основу података из неревидираних извештаја за трећи квартал, 

Друштво има следећу структуру финансирања: 

                                                                                                                                                        у 000 дин 

1. Укупне краткорочне обавезе 2.145.833 

2. Укупне дугорочне обавезе 51.036 

3. Укупне обавезе (1+2) 2.196.869 

4. Укупна средства 10.537.149 

5. Укупни капитал 2.210.065 

 

СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ = Укупне обавезе / Укупна средства 0,21 

СТЕПЕН КАПИТАЛИЗАЦИЈЕ = Капитал / Укупна средства 0,21 
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3.3. Интереси правних/физичких лица у вези са издавањем/понудом 

Опис свих интереса трећих лица у вези са издавањем/понудом, укључујући сукоб интереса, са 

детаљним описом лица и природе интереса. 

Друштво нема информација о интересима трећих лица. 

 

3.4. Разлози за понуду и коришћење средстава 

Разлози за понуду хартија од вредности и, према потреби, процењени нето износ средстава 

рашчлањен за сваку важнију намену и приказан редом према приоритету намене. Уколико предвиђена 

средства неће бити довољна да би се финансирале све намене, навести износ и изворе других 

потребних средстава. Потребно је навести појединости о коришћењу средстава, посебно када се она 

користе за стицање имовине ван редовног тока пословања, или за финансирање најављених 

аквизиција, као и за смањење или престанак задужености. 

Акције које су предмет укључења на МТП су издате у поступку преноса друштвеног капитала на 

Републику Србију и Акционарски фонд, сагласно одредбама члан 280а. Закона о осигурању. 

 

4.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ УКЉУЧЕНЕ У 

ТРГОВАЊЕ  

4.1. Опис врсте и класе хартија од вредности које су предмет понуде и укључења у трговање, са 

ЦФИ кодом и ИСИН бројем. 

 

Акције које се укључују на МТП су обичне и издате су Одлуком о издавању обичних акција VIII 

емисије ради повећања основног капитала од 23.11.2021. године  

CFI: ESVUFR    

ISIN:RSDNVRE65035 

4.2. Број понуђених акција, њихове карактеристике, као и валута у којој се издају 

 

Предмет укључења је 102.645 обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара. 

4.3. Опис права које дају акције, укључујући и евентуално посебна права, као и процедуру за 

извршавање права које дају акције. 

 

Акције које се укључују на МТП  дају власницима следећа права: 

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас; 

- право на исплату дивиденде; 

- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим 

се уређује стечај; 

- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за 

обичне акције, из нових емисија; 

- друга права у складу са законом и Статутом. 
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4.4. Навести да ли издавалац планира још неку емисију акција и предвиђени оквирни датум 

издавања 

 

У току је уписа кција које се издају по основу преноса друштвног капитала запосленима. Укупно ће по 

овом основу бити издато до 16.660 обичних акција. Очекује се да овај поступак буде окончан у провом 

тромесечју 2022. године. 

4.5. Навести да ли постоји обавеза упућивања понуде за преузимање акција издаваоца од стране 

трећег лица, сагласно одредбама Закона о преузимању акционарских друштава. 

 

Не постоји обавеза преузмања. 

4.6. Навести да ли је у претходне две године било понуда за преузимање акција издаваоца, сходно 

одредбама Закона о преузимању акционарских друштава. 

 

Није било понуда за преузимање у претходне две године. 

4.7. Порези и друга давања у вези са акцијама 

- Пoрeз нa прeнoс апсолутних права 

Према члану 23. Закона о порезима на имовину прeнoс aкциja уз нaкнaду није предмет опорезивања 

порезом на пренос апсолутних права. 

- Пoрeз нa нaслeђe и поклон 

У складу са чланом 14. Закона о порезима на имовину од опорезивања порезом на наслеђе и поклон 

изузима се наслеђе односно поклон акција као хартија од вредности. 

- Пoрeз нa кaпитaлну дoбит 

У складу са Зaкoном o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa обвезником пореза на капитални добитак сматра се 

свако физичко лице које је извршило пренос хартија од вредности (акција). Капитални добитак, 

односно губитак у смислу овог закона представља разлику између продајне цене акција и њихове 

набавне цене. 

Набавном ценом за сврху одређивања капиталног добитка, у складу са поменутим законом, сматра се 

цена по којој је обвезник стекао хартије од вредности (акције). Стопа пореза на капитални добитак 

износи 15%, ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено 

(у случajу дa нeрeзидeнт врши прeнoс aкциja у друштву рeгистрoвaнoм у Рeпублици Србиjи). 

Капиталним добитком, односно губитком не сматра се разлика настала преносом акција које је порески 

обвезник пре преноса имao у свoм влaсништву непрекидно најмање 10 гoдинa.  

Према члану 27. став1. Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa капитални добитак обвезник остварује 

продајом, односно другим преносом уз накнаду хартија од вредности (акција) које у складу са МСФИ 

представљају дугорочне финансијске пласмане. Капиталним добитком сматра се и приход који оствари 

нерезидентни обвезник од продаје хартија од вредности (акција). Капитални добитак представља 

разлику између продајне цене акције и њихове набавне цене утврђене према одредбама наведеног 

закона. У складу и на начин прописан овим законом капитални добитак се укључује у опорезиву добит. 

Стопа пореза на добит правних лица износи 15%. 

 На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог 

нерезидентног правног лица, по основу капиталних добитака од продаје хартија од вредности (акција), 

на територији Републике Србије, обрачунава се порез по стопи од 20% ако међународним уговором о 

избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. 
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- Пoрeз нa прихoдe oд дивидeнди  

У складу са чланом 61. Закона о порезу на доходак грађана дивиденда представља приход од капитала. 

Порески обвезник је физичко лице које остварује те приходе. Порез по одбитку плаћа правно лице 

појединачно од сваког оствареног прихода физичког лица. Стопа пореза на приходе од капитала износи 

15%.  

Према члану 25. Закона о порезу на добит правних лица приход који оствари резидентни обвезник по 

основу дивиденди, од другог резидентног обвезника, не улази у пореску основицу за утврђивање 

опорезиве добити.  

Према члану 40. Закона о порезу на добит правних лица, уколико међународним уговором о избегавању 

двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку, по стопи од 20%, 

обрачунава се и плаћа на приходе од дивиденди које оствари нерезидентно правно лице од резидентног 

правног лица.  

- Порез на додату вредност 

У склaду сa чл.25 Зaкoна o ПДВ-у прoмeт хaртиja oд врeднoсти oслoбoђeн je ПДВ-а. 

 Свe наведено се односи на прописе који су на снази у моменту сачињавања овог проспекта, те мoгућe 

нaкнaднe измeнe и дoпунe прoписa, другачија тумaчeњa, судских и aдминистрaтивних oдлукa мoгу 

дoвeсти дo измeнa гoрe нaвeдeнoг и мoгу имaти пoрeскe пoслeдицe пo aкциoнaрe. Издaвaлaц ниje у 

oбaвeзи и нeћe извршити билo кojу измeну или дoпуну Прoспeктa нити ћe oбaвeстити aкциoнaрe o билo 

кojoj нaкнaднoj измeни прoписa, oсим укoликo су тaквe прoмeнe знaчajнe зa прoцeну учињeну oд стрaнe 

пoтeнциjaлних инвeститoрa.  

Свaки будући влaсник aкциja имa oбaвeзу дa сe сaм инфoрмишe o пoрeским oбaвeзaмa кoje мoгу 

прoизaћи из влaсништвa или билo кoг рaспoлaгaњa aкциjaмa, укључуjући и o пoрeским прoписимa 

Рeпубликe Србиje и мeђунaрoдним уговоримa o избeгaвaњу двoструкoг oпoрeзивaњa укoликo су 

влaсници aкциja нeрeзидeнти. 

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ  

5.1. Услови, поступак, време уписа и уплате 

Издавалац је дужан да напомене да се Проспект саставља са циљем укључења 102.645 обичниха акција 

VIII емисије које су већ издате без обавезе објављивања проспекта. 

5.1.1. Услови понуде 

Сагласно Одлуци о издавању  акција VIII емисије издато је 102.645 обичних акција. 

Праг успешности емисије је износио 80% понуђених акција. 

Емисиона цена акција је утврђена у висини од 2.291,00 динара. 

Купац акција је квалификовани инвеститор Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд. 

Право пречег уписа акција је искључено посебном одлуком Скупштине акционара. 

Поступак издавања и уписа акција VIII емисије извршен је у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона 

о тржишту капитала, без обавезе објављивања проспекта. 

5.1.2. Укупна вредност издања/понуде, број акција понуђених за упис, уколико износ/број није 

тачно одређен, навестиопис поступка и рокова предвиђених за одређивање и јавно објављивање 

коначне вредности/броја акција упонуди. 

Понуђенио је и уписано и уплаћано 102.645 акција (100%) VIII емисије. 
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5.1.3. Начин и временски период уписа акција 

Упис акција је трајао три радна дана, од 24. до 28. децембра 2021. године.  

5.1.4. Навести тренутак и околности под којима се понуда може опозвати или обуставити. 

Одлуком о издавању акција није била предвиђена таква могућност. 

5.1.5. Опис могућности и критеријума смањења уписаног броја акција по уписнику и начина за 

повраћај преплаћеногизноса учесницима. 

Одлуком о издавању акција није била предвиђена таква могућност. 

5.1.6. Одредбе о минимуму или максимуму могућих уписаних акција по инвеститору, изражено 

бројчано или крозновчану вредност 

Одлуком о издавању акција је предвиђен упис од стране само једног квалификованог инвеститора. 

5.1.7. Детаљи о временском периоду у коме инвеститори могу повући свој прихват понуде, ако 

таква могућност постоји 

Одлуком о издавању акција није била предвиђена таква могућност. 

5.1.8. Начин и временски период за уплату акција 

Уплата акција је трајала три радна дана, од 24. до 28. децембра 2021. године. Уплата је извршена на 

посебан уплатни рачун отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд. 

5.1.9. Опис начина и навођење времена када ће бити објављени резултати јавне понуде и рок у 

којем ће акције битибити пренете на власничке рачуне купаца 

Сагласно одредбама члана 9. Одлуке о издавању акција Издавалац је након уписа и уплате целокупног 

новчаног износа поднео захтев Центрлном регистру и извршио пренос на валснички рачун купаца 

акција дана 27.12.2021. године. 

5.1.10.  Поступак за коришћење права пречег уписа, преносивост права пречег уписа и поступање 

са неискоришћенимправом првенства 

Одлуко Скупштине акционара исклјучено је право прече куповине акција VIII емисије. 

5.2. План дистрибуције и алокације 

5.2.1. Категорије потенцијалних инвеститора којима се акције нуде 

Акције су понуђене већинском акционару и квалификованом инвеститору Компанији Дунав осигурање 

а.д.о. Београд. 

5.2.2.  У мери у којој је то познато издаваоцу, навести хоће ли већи акционари, чланови управе 

или надзорног одбораиздаваоца, уписати акције у понуди, као и да ли неко лице има намеру да 

упише више од 5% акција које супонуђене. 

Све акције VIII емисије је стекао већински акционар и квалификовани инвеститор Компанија Дунав 

осигурање а.д.о. Београд. 

5.2.3. Алокација: 

Није примењиво. 

5.2.4. Поступак обавештавања инвеститора о алоцираним акцијама уз назнаку да ли трговање 

може да почне преобавештавања инвеститора 

Није примењиво. 
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5.2.5. Упис додатних хартија од вредности („overallotment“, прекомерна додела) или опције 

покрића уписа додатниххартија од вредности („green shoe“) 

Није примењиво. 

5.3. Цена 

5.3.1. Цена по којој ће акције бити понуђене. Ако је цена непозната или не постоји тржиште за те 

акције, описатиметод утврђивања цене у понуди, уз навођење да ли је те критеријуме утврдио 

издавалац, понуђач, агент, илинеко друго лице 

Емисиона цена по којој су се акције нудиле је 2.291,00 динара, као што је дефинисано чланом 3. Одлуке 

и одговара процењеној тржишној вредности акције. 

5.3.2. Поступак објављивања коначне цене у понуди 

Није примењиво. 

5.3.3. За акционаре који имају право пречег уписа назначити основ цене уписа 

Није примењиво. 

5.3.4.  Ако постоји значајна разлика између цене из јавне понуде и цене по којој су чланови управе 

или надзорногодбора издаваоца, као и више руководство или са издаваоцем повезана лица, 

стицали акције у раздобљу одгодину дана пре јавне понуде, дати упоредни приказ тих цена 

Није примењиво. 

5.4. Спровођење понуде/продаје (пласман и покровитељство) 

5.4.1. Подаци о лицима која учествују у јавној понуди у својству координатора, саветника, 

пуномоћника или сличномсвојству у односу на издаваоца или понуђача 

Бокерско-дилеско друштво Dunva Stockbroker а.д. Београд је као корпоративни агент Издаваоца 

учествовало у припреми и реализацији издавања акције VIII емисије. 

5.4.2.  Назив и адресе институција путем којих издавалац/понуђач извршава финансијске обавезе 

према имаоцимаакција 

Не постоје институције путем којих издавалац/понуђач извршава финансијске обавезе према имаоцима 

акција. 

5.4.3. Назив и адреса институција које спроводе поступак понуде/продаје уз обавезу откупа 

(покровитељство) или без обвезе откупа (пласман) хартија од вредности. У случају да је 

предвиђена могућност да ова институција откупихартије од вредности према својој процени, 

описати и ту могућност. Навести и евентуалне посебне условеуговора о покровитељству, 

укључујући и ситуације у којима покровитељ прихвата обавезу уписа само делапонуђених 

акција. Назначити и приближан износ накнаде коју ће примити ове институције за пружене 

услугеспровођења поступка понуде/продаје хартија од вредности. 

Не постоји закључен говор о продаји хартија од вредности са обавезом откупа (покровитељству) или 

без обавезе откупа (пласман). 

 5.4.4.  Датум закључења уговора о покровитељству. 

/ 
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6.  УКЉУЧЕЊЕ У ТРГОВАЊЕ  

6.1. Навести да ће понуђене акције бити предмет захтева за укључење у трговање уз назнаку 

тржишта за које се тражи укључење, али уз јасну напомену да се наведено укључење одобрава од 

стране организатора тржишта, односно МТП. 

Навести и списак услова прописан правилима организатора тржишта на које издавалац 

намерава да тражи укључење у трговање и изјаву о испуњавању тих услова. Ако су акције већ 

укључене ради трговања на брегулисаном тржишту, МТП, или другом уређеном тржишту, тај 

податак јасно назначити. 

 

Акције су већ издате и уписан у Централни регистар. 

Свих 102.645 акција биће предмет захтева за укључење у трговање на MTP Belex. 

Београдска берза а.д. Београд издала је потврду о спремности да акције укључи у трговање на MTP 

Belex. 

6.2. Навести сва уређена тржишта, или одговарајућа тржишта, на којима ће се према сазнању 

издаваоца понудити акције исте класе, или ће бити укључене ради трговања или су већ раније 

укључене. 

 

Акцијама Друштва се већ тргује на МТП Београдске берзе а.д. Београд. 

6.3. Уколико се истовремено, или готово истовремено, са издавањем хартија од вредности за које 

се тражи укључење на регулисано тржиште, односно МТП, приватно уписују или нуде акције 

исте класе или уколико се издају хартије од вредности друге класе за приватно или јавно 

пласирање, навести појединости о природи таквих послова и броју и особинама хартија од 

вредности на које се односе. 

 

У току је упис акција које се издају запосленима по основу преноса друштвеног капитала. 

6.4. Појединости о лицима која су се обавезала да ће деловати као посредници при секундарном 

трговању, обезбеђујући ликвидност помоћу понуђене и тражене цене и опис основних услова и 

преузетих обавеза 

Нема лица која су се обавезала да ће деловати као посредници при секундарном трговању. 

6.5. Стабилизација: 

Када је издавалац или акционар који продаје своје акције дозволио могућност веће доделе, или је на 

други начин предложио да се у вези са понудом могу увести активности за стабилизацију цена у вези 

понуде, потребно је доставити следеће информације: 

а) Чињеницу да постоји могућност да се стабилизација може спровести, али да нема гаранције да ће 

се стварно реализовати, као и да ју је могуће прекинути у било којем тренутку; 

б) Почетак и завршетак раздобља током кога може доћи до стабилизације; 

в) Назив и адресe лица одговорних за поступак стабилизације 

г) Чињеницу да трансакције стабилизације могу проузроковати вишу тржишну цену од оне која би 

иначе превладавала. 

 

Ниje прeдвиђeнa мoгућнoст стaбилизaциje цeнa. 

 



349 

 

7.  ИМАОЦИ АКЦИЈА КОЈИ ПРОДАЈУ АКЦИЈЕ  

7.1.  Име и презиме или пословно име и седиште лица која нуде акције издаваоца, опис и природу 

односа тог лица са издаваоцем у претходне три године  

/ 

7.2.  Врста, класа и број акција које нуди сваки појединачни ималац акција у поступку јавне 

понуде  

/ 

7.3.  "lock-up" споразуми 

/ 

8.  ТРОШКОВИ ИЗДАЊА/ПОНУДЕ  

8.1. Процена свих трошкова издаваоца/понуђача у вези са издањем/понудом 

Процењени трошкови Друштва по основу укључења на Open Market акција су: 

РБ Основ Износ 

1. Комисија ХоВ- одобрење јединственог проспекта 464.468,63 

5. Београдска берза- потврда о укључивању ХоВ на МТП 6.000,00 

6. Београдска берза-укључење акција у трговање 30.000,00 

 УКУПНО: 500.468,63 

 

9.  РАЗВОДЊАВАЊЕ (промена процента учешћа ималаца акција након понуде) 

9.1. Предвиђене промене у учешћима ималаца акција 

Акције су већ издате. 

 

9.2. У условима када постојећи акционари не искористе право пречег уписа понуђених нових 

акција, навести проценат непосредног разводњавања 

 

Акције су већ издате. 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

10.1. Уколико се у Документу о хартијама од вредности помињу саветници који су повезани са 

издањем, тада је потребна изјава о томе у ком су својству деловали саветници. 

 

/ 

10.2. Навести остале информацијe у Документу о хартијама од вредности који су ревидирали или 

прегледали овлашћени ревизори, о чему су израдили извештај. Копија извештаја, или уз 

одобрење лица која је израдило извештај, скраћени извештај. 

 

Нeмa других инфoрмaциja у oвoм дeлу Прoспeктa кoje су рeвидирaли или прeглeдaли oвлaшћeни 

рeвизoри и o чeму су сaчинили извeштaj. 
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10.3. Кад је у Документу о хартијама од вредности укључено мишљење или извештај које је 

израдило треће лице, коме је признат статус стручњака у неком подручју, навести име тог лица, 

службену адресу, квалификације, и његово евентуално власништво над акцијама издаваоца. Ако 

је извештај израђен на захтев издаваоца, дати јасну изјаву о томе да су такво мишљење или 

извештај укључени, у облику у коме су, и у контексту у који су укључени, уз сагласност лица које 

одговорно за садржај тог дела Документа о хартијама од вредностима. 

 

У oвoм дeлу Прoспeктa ниje укључeнo мишљeњe или извeштaj кojи je изрaдилo трeћe лицe кoмe je 

признaт стaтус стручњaкa. 

10.4. Кад информације потичу од трећег лица, потврдити да су те информације тачно пренете и 

да, према сазнању издаваоца и колико се може закључити на основу информација које је 

објавило треће лице, нису изостављене чињенице због којих би тако пренесене информације 

постале нетачне или обмањујуће. Такође, навести извор(е) таквих информација. 

 

У oвoм дeлу Прoспeктa нису коришћене информације које потичу од трећег лица. 


