
DUNAV RE a.d.o.

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ

ИЗВЕШТАЈ 2020.

Београд, мај 2021.



DUNAV RE a.d.o.

„Посвећеност Друштва одрживом развоју
подразумева и развој у свим аспектима
фактора животне средине, социјалне
политике и управљања (ESG). Наша
посвећеност вођена је такође и Декларацијом
о Зеленој агенди за Западни Балкан,
Kонвенцијом о зеленом договору Европске
уније и Циљевима одрживог развоја
Уједињених нација. Иако је свих 17 циљева
одрживог развоја од великог значаја, Друштво
ће дати приоритет оним циљевима који су
најбоље усклађени са основним пословним
активностима и приоритетима“

Зорана Пејчић, Председник извршног одбора
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ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
УПРАВЉАЊА У 2020. ГОДИНИ

ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
УПРАВЉАЊА

ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
УПРАВЉАЊА У ОКВИРУ СТРАТЕГИЈЕ ИНВЕСТИРАЊА

ГЛАВНИ ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА

ДОСТИГНУЋА У 2020. ГОДИНИ
ESG PROJECTS IN 2020

ПРОЈЕКТИ У ВЕЗИ СА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ,
СОЦИЈАЛНОМ ПОЛИТИКОМ И УПРАВЉАЊЕМ У 2020.
ГОДИНИ
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА

2020. је била једна од најтежих
година до сада, имајући у виду
да је пандемија донела промене
како на пословном, тако и на
личном плану, као и да је
извршила велики утицај на све
сфере живота, пословања и
егзистенције широм света..

Дунав Ре није прихватио ову
неочекивану ситацију као тренутну и
пролазну препреку, већ као изазов за
стварање одрживог пословања у
будућности, обезбеђујући финансијску
сигурност својим цедентима и
пословним партнерима, стварањем
одрживе вредности за акционаре и
сигурне будућности за запослене и
њихове породице.

Посвећеност Друштва одрживости
пословања, подразумева и развој у
аспектима животне средине, социјалне
политике и управљања. Наша
посвећеност је такође вођена
Декларацијом о Зеленој агенди за
Западни Балкан, Kонвенцијом о зеленом
договору Европске уније и Циљевима
одрживог развоја Уједињених нација.
Иако је свих 17 циљева одрживог
развоја од великог значаја, Друштво ће
дати приоритет оним циљевима који
су најбоље усклађени са основним
пословним активностима и
приоритетима.
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ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

• ИСКОРЕЊИВАЊЕ 
СИРОМАШТВА

• ИСКОРЕЊИВАЊЕ 
ГЛАДИ

• ДОБРО ЗДРАВЉЕ
• КВАЛИТЕТНО 

ОБРАЗОВАЊЕ
• РОДНА 

РАВНОПРАВНОСТ
• ЧИСТА ВОДА
• ЧИСТА ЕНЕРГИЈА
• ПРИСТОЈАН 

ПОСАО
• ИНОВАЦИЈЕ

• СМАЊЕЊЕ 
НЕЈЕДНАКОСТИ

• ОДРЖИВИ 
ГРАДОВИ

• ОДГОВОРНА 
ПОТРОШЊА 

• КЛИМАТСКА 
АКЦИЈА 

• ЖИВОТ ПОД 
ВОДОМ 

• ЖИВОТ НА КОПНУ
• МИР И ПРАВДА
• УДРУЖИВАЊЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ЦИЉЕВЕ 
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ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА У 2020. ГОДИНИ 

Прописи обавезујући за Републику Србију:

Европски зелени договор је скуп политичких иницијатива Европске комисије, које имају за циљ да
Европа постане климатски неутрална до 2050. године. Поред тога, предвиђа смањење емисије гасова
стаклене баште за 50-55% до 2030. године, подстицање економије кроз зелене технологије и
успостављање одрживе индустрије. Фокус је на већем коришћењу енергије ветра и сунца.

Декларација о Зеленој агенди за Западни Балкан предвиђа ангажовање у спровођењу пет стубова
Зелене агенде и то : 1) климатске акције, укључујући декарбонизацију, енергију и мобилност; 2)
кружну економију која се посебно бави отпадом, рециклажом, одрживом производњом и
искоришћавањем ресурса; 3) биодиверзитет, који има за циљ заштиту и обнављање регионалних
природниџ богатстава; 4) борбу против загађења ваздуха, воде и земљишта и 5) одрживе системе
исхране и рурална подручја.

Закон о климатским променама дефинише системе за ограничење емисије гасова стаклене баште,
повећавајући отпорност друштва у целини, здравственог сектора, водопривреде, шумарства и
пољопривреде на негативне ефекте климатских промена, плански прилагођавајући све секторе
измењеним климатским условима, успостављајући механизме за извештавање и проверу информација
о усклађености са међународном заједницом, Оквирном конвенцијом УН-а о промени климе и Париским
споразумом.

Закон о заштити природе предвиђа поступак успостављања националне еколошке мреже у оквиру
еколошке мреже EU NATURA 2000, а у складу са захтевима Директиве о стаништима и птицама.
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НАЦИОНАЛНИ ПЛАН ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА

Национални план за смањење емисија је усвојен са циљем
да се смањи емисија материја које из великих постројења
за сагоревање загађују ваздух, а чија је укупна инсталисана
топлотна снага већа од 50 MW и која поседују употребну
дозволу издату пре 1.јула 1992.године. Овај план
представља намеру Републике Србије да смањи емисије
загађујућих материја и ослања се на LCP директиву и
национални транзициони план у смислу Директиве
2010/75/ЕУ Европског савета од 24. новембра 2010. о
индустријским емисијама.

Имајући у виду актуелно стање старих постројења за
сагоревање и ограничена финансијска средства домаће
енергетике, Република Србија није била у могућности да
испуни захтеве LCP директиве у предвиђеном року – до
31. децембра 2017. године.

У складу са чланом 5. одлуке Mинистарског савета
Eнергетске заједнице о примени LCP директиве,
Национални план смањења емисија ће се примењивати до
31. децембра 2027. године.
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ЖИВОТНА СРЕДИНА, ДРУШТВО И 
УПРАВЉАЊЕ 2020.

У 2020. години није било приметног повећања захтева заинтересованих страна за
експлицитним разматрањем фактора животне средине, друштва и управљања.

РЕГУЛАТОР (НБС ) УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА ИНВЕСТИТОРИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ

одређени 
притисак

одређени 
притисак

одређени 
притисак

одређени 
притисак

ЗАПОСЛЕНИ ВЛАДА ЈАВНО МЊЕЊЕ РЕЈТИНГ АГЕНЦИЈЕ 

значајан 
притисак (са 
фокусом на 
загађење ваздуха)

значајан притисак 
(са фокусом на 
климатске промене 
и еколошке ризике)

значајан притисак (са 
фокусом на 
побољшање 
квалитета ваздуха и 
напредна решења за 
управљање отпадом)

значајан притисак 
(са фокусом на 
природне 
катастреофе и 
управљање)

Али...
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Фактори животне средине,
друштва и управљања су
идентификовани и њима се
управља у складу са
глобалним стандардима,
путем постизања глобалних
циљева одрживог развоја УН-
а и принципа постављених у
Париском споразуму.

Дунав Ре сматра да је
одрживи развој од кључног
значаја за постизање своје
мисије, која представља
стварање квалитетних и
дугорочних односа са
заинтересованим странама.

Друштво је посвећено смањењу
неизвесности у вези опстанка
животне средине, пружању
сигурности својим клијентима
и стварању одрживих вредности
за своје акционаре.

У процесу креирања производа и
услуга реосигурања, као и
управљања сопстваним
портфолиом, Друштво се
руководи и основним аспектима
одрживог пословања.
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ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ ФАКТОРА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА У ПОСЛОВАЊУ

 Разумевање наведених фактора је кључно за
дугорочну одрживост пословања Друштва. Ови
фактори могу имати негативан утицај на пословне
резултате, уколико нису интегрисани у активности
преузимања ризика и инвестирања. Игнорисање ових
фактора представља репутациони ризик и доводи у
питање моралну одговорност.

 Разматрање фактора животне средине, социјалне
политике и управљања у оквиру процеса преузимања
ризика – интегрисање будућих трошкова климатске
неизвесности у политике цена и техничке резерве.

 Интегрисање наведених фактора у инвестиционе
стратегије – негативан скрининг за смањење
изложености према одређеним индустријама (као
што су производња дувана, нуклеарна енергија,
рударство, токсичне индустрије итд.) и смањење
репутационог ризика.

 С обзиром да је Друштво доминантно у реосигурању
имовинских ризика, ризици повезани са временским
приликама, као и утицај променљивих климатских

трендова (фактори животне средине), представљају
озбиљну претњу због потенцијално значајног утицаја
штета од природних катастрофа.

 Разумевање друштвених фактора, омогућава
Друштву да се фокусира на потребе цедената
путем иновативних решења, као и приступа
њиховим подацима.

 Игнорисање друштвеног фактора у смислу повреде
тајности података или сличног инцидента,
представља репутациони ризик који може имати
последице на способност Друштва да обезбеди нове
послове, задржи постојеће пословне партнере и
позицију на тржишту.

 Игнорисање фактора управљања у смислу ефикасног
система управљања ризицима подржаног
одговарајућом стратегијом управљања ризицима,
политикама, процесима и алатима, може
резултирати неадекватним управљањем ризиком и
променљивим резултатима.
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DUNAV RE a.d.o.ПОСЛОВНЕ МОГУЋНОСТИ И  ПИТАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА

ДУНАВ РЕ, као Друштво фокусирано на
међународно пословање и даљу
географску дисперзију портфења,
активно се бави принципима пословања у
вези са животном средином, социјалном
политиком и управљањем.

Активно подржавамо увођење Зелених
технологија као реосигуравач великих
пројеката у домену обновљиве енергије,
као што су:

 Ветропаркови
 Соларне електране 
 Пројекти одсумпоравања за 

постројења на угаљ
 Технологије за смањење емисије 

суспендованих честица

ЕДУКАТИВНА ФУНКЦИЈА се постиже
промовисањем стандарда животне
средине, социјалне политике и
управљања у сопственој пословној
пракси кроз интервјуе, анализе и чланке
у регионалним часописима за осигурање,
на порталима Друштва и друштвеним
мрежама.
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DUNAV RE a.d.o.ПИТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА КОЈА СУ ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА НАШУ ПОЛИТИКУ „ЗЕЛЕНЕ ПРЕМИЈЕ“ 

01 ВЕОМА ЗНАЧАЈНА
Климатске промене/смањење емисије гасова
стаклене баште, загађење животне средине и
одрживо управљање отпадом, корпоративно
управљање, одговорност за производе, сајбер
безбедност.

02 ЗНАЧАЈНА
Недостатак сировина и воде, иновације/чиста
технологија/ обновљиви извори енергије.

03 УМЕРЕНО ЗНАЧАЈНА
Политика рада и односи
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DUNAV RE a.d.o.ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И 
УПРАВЉАЊА У ОКВИРУ СТРАТЕГИЈЕ ИНВЕСТИРАЊА

Инвестициона политика Друштва је
конзервативна и промењена је у смислу
укључивања процене испуњености критеријума
за заштиту животне средине, социјалне
политике и управљања у процесу доношења
инвестиционих одлука, а у циљу смањења
репутационог ризика, постизања већих и
стабилних приноса и очувања реалне вредности
средстава осигурања.

Друштво је у 2020. години унапредило своју
инвестициону политику укључивањем процене
критеријума заштите животне средине,
социјалне политике и управљања у процес
доношења инвестиционих одлука.

Друштво је сада у обавези да предузме строже и
комплексније мере, како би обезбедило сигурност
и одрживост инвестиција у складу са правилима
контроле и управљања ризицима, укључујући и
не ограничавајући се само на процену
усклађености са стратегијом заштите
животне средине, социјалне политике и
управљања.

Анализа испуњености критеријума заштите животне
средине, социјалне политике и управљања обухвата следеће
активности:

Процену фактора животне средине са посебним освртом на
емитенте који своје приходе остварују од делатности које се
односе на производњу и прераду дувана, фосилних горива,
трговину оружјем, индустрију забаве и др., затим емитенте
који су новоосноване компаније или примењују непроверене
технологије, политике одлагања отпада и превенције загађења,
емисије гасова, климатске промене;

Процену фактора социјалне политике, односно процену односа
према запосленима (безбедност и здравље запослених, радно
окружење) и друштвене одговорности (улагање дела добити у
пројекте локалне заједнице);

Процену фактора управљања, првенствено када је реч о
коришћењу адекватних рачуноводствених и пореских политика,
структури органа управљања и њиховог учешћа у доношењу
пословних одлука, законитости рада и др.



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.ПАЖЉИВО ПРАТИМО ГЛАВНЕ ФАКТОРЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊА

ФАКТОРИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Употреба енергије 
 Одговорност за животну 

средину 
 Емисија угљен-диоксида и 

осталих компоненти 
базираних на угљенику 

 Активности за заштиту 
животне средине 

 Третман отпада 
 Канцеларијски рад без папира

ФАКТОРИ СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ

 Критеријум за одабир клијената и 
партнера који безусловно деле 
исте професионалне и етичке 
вредности као Дунав Ре 

 Одговорност према Цедентима и 
партнерима 

 Одговорност према запосленима 
(безбедност, здравље и 
задовољство) 

 Разноврсност и једнаке 
могућности

 Улагање у локалне заједнице 
(подршка здравству, образовању, 
култури и спорту) 

 Превентивне активности усмерене 
на смањење ризика у друштвеном 
окружењу.

 Високи стандарди 
корпоративног управљања 

 Поштене пословне праксе 
 Коришћење тачних и 

транспарентних 
рачуноводствених метода и 
извештавања

 Одговарајућа процена чланова 
Управног и Надзорног одбора

 Избегавање сукоба интереса 
приликом избора чланова управе

 Могућност да акционари имају 
право гласа о важним 
питањима на седницама 
Скупштине

 Избегавање политичког или 
било ког другог ангажмана у 
циљу обезбеђивања повољније 
позиције или третмана

 Избегавање противправних 
радњи

 Забрана дискриминације и 
поштовање људских права у 
пословању

ФАКТОРИ УПРАВЉАЊА



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.
ПОСТИГНУЋА У 2020. ГОДИНИ– АСПЕКТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

 Угљенични отисак (CО2 у тонама)

 Потрошња електричне енергије (KWh)

 Учешће потрошње електричне енергије
из обновљивих извора (%)

 Сепарација прикупљеног отпада (%)

 Просечна дневна потрошња
канцеларијског папира (по
дану/запосленом)

 Улагања у заштиту животне средине
(донације, спонзорства)

Аспекти фактора животне средине 2020

Емисија угљен-диоксида (CO2 у тонама) 120.4

Емисија угљен-диоксида по запосленом (CO2 
у тонама)

3.01

Потрошња електричне енергије (KWh) 11.760

Учешćе потрошње електричне енергије из 
обновљивих извора (%) 

2.8

Сепарација отпада (%) 100

Просечна дневна потрошња канцеларијског 
папира (укупно листова по дану/по 
запосленом)

8.4

Улагања у заштиту животне средине 
(укупан број пројеката, акција, донација, 
спонзорстава)

1



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.ПОСТИГНУЋА У 2020. ГОДИНИ – ДРУШТВЕНИ 
АСПЕКТИ

 Просечна старост запослених (године)
 Просечан радни стаж 
 Проценат жена у укупном броју 

запослених(%) 
 Проценат жена на 1., 2., 3. нивоу 

управљања, испод Управног одбора (%) 
 Флуктуација запослених (%) 
 Просечан број часова обуке (по 

дану/запосленом) 
 Број инцидената на послу 
 Изгубљено време у инцидентима на послу 

(сати)
 Број партнера проверених према ESG 

критеријумима
 Улагања у заједницу (превентивне мере, 

донације, спонзорства)

Аспекти фактора социјалне политике 2020

Просечна старост запослених (година) 42.90

Просечан радни стаж (година) 9.9

Запослене жене у односу на укупан број запослених (%) 57.5

Удео жена на 1. 2. и 3. нивоу управљања, испод Управног 
одбора (%)

63.6

Флуктуација запослених (%) 10

Просечан број часова обуке (по дану/по запосленом) 20

Број повреда на раду 1

Изгубљено радно време као резултат повреда на раду 
(сати)

152

Број пословних партнера проверених према ESG 
факторима

98

Задовољство запослених (1 - 5) 4.32

Улагања у заједницу (превенција, донације, спонзорства) 1 



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.
ПОСТИГНУЋА У 2020. ГОДИНИ – АСПЕКТИ 

УПРАВЉАЊА

 Проценат жена у Управном одбору (%)
 Проценат жена у Надзорном одбору (%)
 Просечна старост чланова Управног одбора
 Независност чланова Надзорног одбора
 Представници акционара у Надзорном одбору (%)
 Мандат актуелног председника Управног одбора

(године)
 Мандат садашњег председника Надзорног одбора

(године)
 Усвојене политике
 Међународно реномирани екстерни ревизор
 Период сарадње са постојећим ревизором

(године)
 Период сарадње са претходним екстерним

ревизором (године)

Аспекти фактора управљања 2020

Удео жена у Извршном одбору (%) 66.6

Удео жена у Надзорном одбору (%) 66.6

Просечна старост чланова Извршног одбора 
(година)

52

Независни чланови Надзорног одбора (%) 33.3

Представници акционара у Надзорном одбору (%) 66.6

Мандат актуелног председника Извршног одбора 
(година)

7

Мандат актуелног председника Надзорног одбора 
(година)

1 

Усвојене политике Да 

Међународно признати спољни ревизор Да

Период сарадње са постојеćим ревизором (година) 1

Период сарадње са претходним екстерним 
ревизором (година)

5



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.

ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНE СРЕДИНE, СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊA У 2020. ГОДИНИ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Остварене инвестиције

Као компанија која је посвећена смањењу
неизвесности када је реч о животној средини и
друштвеној одговорности, Дунав Ре је у
сарадњи са Министарством за заштиту
животне средине и Компанијом Дунав
осигурање, финансирао куповину и садњу
дрвореда у градској зони. Посађена су стабла
ретких врста црвенолисне шљиве, а њихов број
симболично представља број осигуравајућих
друштава која послују на територији
Републике Србије и Удружења осигуравача
Србије. Ово је први пројкат те врсте на
локланом тржишту, а циљ је да Дунав Ре и
индустрија осигурања буду пример другима
како могу да побољшају квалитет живота у
великим градовима који се суочавају са
загађењем ваздуха.

Планиране инвестиције

У циљу очувања животне средине и спречавања
прекомерног загађења токсичним производима,
планиран је пројекат ревитализације и
адаптације котларнице у градској зони, према
најновијим еколошким стандардима.
Друштво ће и у наредном периоду наставити
са сличним активностима за очување и
побољшање животне средине.

УПРАВЉАЊЕ

 Употреба тачних и транспарентних
рачуноводствених метода и
извештавања

 Одговарајућа процена чланова Управног и
Надзорног одбора и избегавање сукоба
интереса

 Избегавање политичког или било ког
другог ангажмана у циљу обезбеђивања
повољнијег положаја или третмана на
тржиштима пословања

 Избегавање било каквих илегалних радњи

Надзорни одбор се састоји од 1/3
независних чланова.
Комисија за ревизију се састоји од 1/3
независних чланова.

Састанци највишег менаџмента одржани у
2020. години:

• Извршни одбор - 30 седница (24 у
2019.)

• Надзорни одбор - 14 седница (10 у
2019.)

• Комисија за ревизију - 9 седница (9 у
2019.)

• Скупштина - 3 седнице (2 у 2019.)

Сви остали аспекти управљања у
компанији су у складу са најбољом
међународном праксом.



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 

EMPLOYEES GOVERNMENT RATING AGENCIES 

DUNAV RE a.d.o.

ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНE СРЕДИНE, СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЉАЊA У 2020. ГОДИНИ

ДРУШТВО

Заједница

Дунав Ре је донирао 600.000 РСД за децу
са посебним потребама и њихово лечење
уместо слања новогодишњих честитки и
поклона својим пословним партнерима.
Драго нам је што смо помогли у лечењу
троје деце са дијагнозом спиналне мишићне
атрофије. Такође, Друштво и сви
запослени већ неколико година уназад
учествују у пројекту „Чеп за хендикеп“.
Средства прикупљена из рециклаже
пластике, користе се за куповину
механичких и електричних ортопедских
помагала за особе са инвалидитетом. У
2020. години, Друштво је било активно
укључено у све активности превенције
Covid-19 пандемије, како у oквиру своје
организације, тако и ван. Донирали смо
3.000.000 РСД у Фонд здравственог
осигурања за куповину неопходне
медицинске опреме (респиратора) за Covid-
19 центре. Такође смо финансирали
куповину заштитних маски за наше
запослене, а које смо такође донирали
цедентима и Удружењу осигуравача Србије.

Запослени

Најважнији ресурс Друштва су наши запослени, за које су обезбеђени радни
услови у складу са последњим стандардима. Здравље и безбедност су главни
приоритет Друштва, тако да сви запослени и чланови њихових породица
имају 24-часовно осигурање од незгоде, допунско здравствено осигурање
укључујући хитну помоћ, као и допунско пензијско осигурање. Због пандемије
су уведене посебне додатне безбедносне мере, како би се обезбедило сигурно и
безбедно радно окружење за запослене који раде у канцеларијама.
Успешно су имплементирана и решења за рад на даљину, која омогућавају рад
од куће и несметани прелазак на овај начин рада. Друштво инвестира у
континуирани професионални развој својих запослених кроз подстицање
формалног образовања, интерних / екстерних семинара, електронског
учења, библиотеке и професионалног развоја. Висококвалитетни курсеви и
обуке су обезбеђени запосленима и током Covid-19 пандемије, али у
измењеном облику од марта 2020. године.

Пословни партнери

У 2020. години, учињени су велики напори како би се идентификовале
потребе, проблеми и решења у пословању на даљину са нашим цедентима и
осталим партнерима, те смо се као и већина тржишта и ми смо се
преоријентисали на дигиталне комуникационе канале због мера заштите
током Covid-19 пандемије. Едукација цедената је настављена и током
пандемије, али у другачијем (електронском) облику и путем објављивања
висококвалитетних чланака из различитих области осигурања и
реосигурања, који су доступни на порталима наших друштвених мрежа.



REGULATOR (NBS) 
INSURANCE ASSOCIATION 

INVESTORS 
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DUNAV RE a.d.o.
РЕЗИМЕ
Као друштво које је посвећено како смањењу неизвесности у погледу животне средине и друштвене одговорности, тако и стварању
одрживе вредности за наше акционаре, остварили смо све планове у 2020. години.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ОДРЖИВО ПОСЛОВАЊЕ У ПЕРИОДУ 2021-2023. ГОДИНЕ ће бити усклађени са Зеленом агендом за
западни Балкан, Конвенцијом о Европском зеленом договору, Циљевима одрживог развоја Уједињених нација и другим актима који су
обавезујући за Републику Србију.

Финансијске операције
 Повећање обима пословања у оквиру овог сегмента зелене технологије и одрживих извора енергије према пројекту „Зелена премија

за зеленију будућност“.
 Пословна оријентација према пројектима обновљиве енергије, као што су соларни панели, ветропаркови и изградња постројења за

десулфуризацију гасова и уклањање азотних оксида из термалних електрана, са додатним ангажманима везаним за пројекте
повезане за алтернативне изворе енергије.

Организација
 Даљи развој и оптимизација пословних процеса у складу са глобалним стандардима заштите животне средине, социјалне политике

и управљања.
 Правилно коришћење података у процесу доношења одрживих пословних одлука.
 Иновације засноване на факторима заштите животне средине, социјалне политике и управљања у свим областима пословања.

Пословни партнери и запослени
 Ширење свести о одрживом осигурању и унапређење стандарда заштите животне средине, социјалне политике и управљања у

пословању.
 Спровођење принципа агилног пословања
 Одговарајућа структура кључних лица у доношењу одлука
 Мобилност запослених, одговорност у области стручног усавршавања, безбедности на раду, здравља и задовољства.
 Поштовање различитости и једнаких могућности за све.


