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1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА У ОКРУЖЕЊУ И 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
ПРИВРЕДНА АКТИВНОСТ У МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 
Иако је неизвесност у погледу тока пандемије вируса корона и појаве нових сојева 
вируса смањена, глобална економија је од почетка 2022. године изложена утицају 
више међусобно повезаних криза, сукоби у Украјини, климатске промене и 
инфлација. Јачање геополитичких тензија и избијање конфликта у Украјини 
знатно су погоршали изгледе глобалног привредног раста и утицали на додатно 
јачање инфлаторних притисака на глобалном нивоу. Русија и Украјина су значајни 
светски произвођачи житарица, метала и минерала, а Русија и нафте и природног 
гаса. Цене ових производа приближиле су се историјски највишим нивоима или 
их чак премашиле.  
 
Светска банка је саопштила да свет улази у "продужени период слабог раста и 
повишене инфлације" и смањила своју прогнозу глобалног економског раста са 
4,1%, на 2,9% за 2022. годину, док за 2023. и 2024 годину очекују раст од 3%. У 
САД очекују стопу раста свега 2,5%, знатно мање од 5,7% прошле године, Европу 
2,5% и Кину 4,3%. Очекују да ће инфлација остати висока у многим земљама. 

Међународни монетарни фонд је у најновијем извештају „Светски економски 
изгледи (април 2022. године), снизио стопу раста светске привреде, са 
процењених 6,1% у 2021. на 3,6% у 2022. и 2023. години, што је за 0,8 и 0,2 
процентна поена ниже за него што је пројектовано у јануару. 

Раст америчке привреде у 2022. години износиће 3,7% уместо 4% колико је 
прогнозирано у јануару, док еврозону очекује раст од 2,8% што је за 1,1 п.п. ниже 
у односу на претходну прогнозу. Европске земље у развоју очекује пад од 2,9%. 
Највише стопе раста у 2022. години очекују се за Индију 8,2% и Кину 4,4%.    

Повећање цена роба и све већи притисци на цене довели су до пројекција 
инфлације за 2022. годину од 5,7% у развијеним економијама и 8,7% тржиштима 
у настајању и економијама у развоју, што је 1,8 и 2,8 п.п. више него што је 
пројектовано у јануару.  

Стопа инфлације у САД у мају износила је 8,6%, што је највиша стопа од 
децембра 1981. године. Највећи раст достигле су цене хране, горива, станарине, 
авионских карата и нових и половних аутомобила.  

Инфлација у Европској унији у мају је достигла 8,8 одсто, што је највиша вредност 
откако је Евростат 2001. године почео да објављује податке.  

Растућа инфлација хране и енергената, негативно су утицали на вредност  евра, 
који је ове године ослабио 8% према долару. На слабљење евра утицала је и 
разлика између одговора ЕЦБ-а и ФЕД-а на високу инфлацију – ФЕД је од почетка 
године већ повећао каматне стопе за 1,50 п.п. и планира да настави са 
агресивним повећањима, док је ЕЦБ прво повећање најавила тек за 21. јул, и то 
за само 25 б.п. 

ПРИВРЕДНА АКТИВНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
 

 БРУТО ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД И ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

Према подацима Републичког завода за статистику раст бруто домаћег 
производа у првом кварталу 2022. године износио je 4,4%.  
Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2022. године, у односу на исти 
период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности 
забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 
саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране од 11,0% и сектору 
индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама од 1,9%. 
Значајан реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору 
грађевинарства, 5,3%. 

Индустријска производња у Републици Србији у мају 2022. године већа је за 8,7% 
у односу на мај 2021. године, а у односу на просек 2021. године већа је за 2,1%. 
Индустријска производња у периоду јануар-мај 2022. године у односу на исти 
период 2021. године већа је за 3,3%. Текући десезонирани индекс за мај 2022, у 
односу на април 2022. године за индустрију укупно показује пад од 1,7%, а за 
прерађивачку индустрију раст од 2,2%. 
Посматрано по секторима, у мају 2022. године, у односу на мај 2021. године, у 
сектору Рударство остварен је раст од 28,1%, у сектору Прерађивачка индустрија 
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раст од 11,2%, а у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација, пад од 12,5%. 
 
Узимајући у обзир досадашње негативне ефекте кризе у Украјини на светске цене 
енергената и других примарних производа, као и ревидиране оцене 
најзначајнијих међународних институција у погледу глобалних економских 
кретања, Народна банка Србије ревидирала је своје најзначајније 
макроекономске пројекције и то бруто домаћег производа наниже, а инфлације и 
дефицита текућег рачуна навише.  
Пројекција раста бруто домаћег производа ревидирана је са распона од 4% до 
5% на распон од 3,5% до 4,5% и базирана је на претпоставци да неће доћи до 
додатног заоштравања геополитичких тензија и прекида у снабдевању гасом и 
нафтом у Европи.  
 
ММФ очекује стопу раста БДП за Србију од 3,5% у 2022. години и инфлацију од 
7,7%. 
 

 ДЕВИЗНИ КУРС 

 
Курс динара према евру је у првих шест месеци  2022. године остао стабилан, 
упркос турбулентним догађајима у светској економији.  
 
Током године, вредност домаће валуте била је најјача 21. јуна, када је један евро 
износио 117,4002 динара, док је најслабија вредност динара била 13. априла, 
када је један евро износио 117,7627 динара.  
Народна банка Србије је ради одржавања релативне стабилности девизног курса 
на међубанкарском девизном тржишту од почетка године нето продала 2,19 
милијарди евра. 
 
Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају маја износиле су 13,9 
милијарди евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 128 одсто 
и пет месеци увоза робе и услуга, што је скоро двоструко више од стандарда којим 
се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним 
резервама. 
 
 

Кретање курса динара у односу на евро и периоду од 01.01. до 30.06.2022. године 

 

 

 
 ИНФЛАЦИЈА 

 
Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у јуну 2022. 
године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 11,9%, 
док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 7,3%. Цене 
производа и услуга личне потрошње у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. 
године, у просеку су повећане за 1,6%. 
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према 
намени потрошње, у јуну 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је 
забележен у групама Транспорт (2,7%), Храна и безалкохолна пића  и Рекреација 
и култура (за по 2,3%), Ресторани и хотели (1,4%), Одећа и обућа (1,2%), Опрема 
за стан и текуће одржавање (1,1%), Становање, вода, електрична енергија, гас и 
остала горива (1,0%), Алкохолна пића и дуван (0,4%) и Здравље (0,2%). 
 
Према пројекцији Народне банке Србије из мајског Извештаја о инфлацији, са 
доласком нове пољопривредне сезоне (под претпоставком да се не понови 
прошлогодишња суша), инфлација би од августа ове године требало да има 
опадајућу путању. У границе инфлационог циља, који износи 3 ± 1,5%, инфлација 
ће се највероватније вратити у другој половини наредне године, а затим 
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наставити да успорава до краја периода пројекције (који се односи на наредне 
две године).  
 

Међугодишња пројекција инфлације 

 
 

 КРЕТАЊЕ  КАМАТНИХ СТОПА  

 

Извршни одбор Народне банке Србије је у периоду од 01.01.до 30.06.2022. године 
у више наврата повећавао референтну каматну стопу од 1,0% до 2,5%. 
 
Доносећи одлуку о даљем пооштравању монетарних услова, Извршни одбор је 
пре свега имао у виду да је наставак конфликта у Украјини утицао на 
продубљивање енергетске кризе на глобалном нивоу, даљи раст цена примарних 
пољопривредних производа и индустријских сировина, као и на продужавање 
отежаног функционисања међународних ланаца снабдевања. У условима 
континуираног јачања инфлаторних притисака на глобалном тржишту.  
 
Извршни одбор је проценио да је потребно додатно пооштрити домаће монетарне 
услове. То је неопходно како би се ограничили секундарни ефекти на инфлациона 
очекивања и даљи раст инфлације на домаћем тржишту, чему Народна банка 
Србије, поред осталих мера, доприноси и одржавањем релативне стабилности 
курса динара према евру. 

Кретање каматних стопа 

 
 Извор: Томсон Ројтерс и НБС. 
 
У зависности од геополитичких дешавања и кретања кључних фактора инфлације 
и из домаћег и међународног окружења у наредном периоду, Народна банка 
Србије ће процењивати да ли има потребе за додатним заоштравањем 
монетарних услова. Приоритет монетарне политике и даље ће бити обезбеђење 
ценовне и финансијске стабилности у средњем року, уз подршку даљем расту и 
развоју привреде, као и даљем расту запослености и повољном инвестиционом 
амбијенту.  
 

 КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ 

 

У свом најновијем извештају од 10. јуна 2022. године, Рејтинг агенција Standard 
and Poor’s задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу од ББ+, уз стабилне 
изгледе за његово даље повећање упркос условима појачане глобалне кризе. У 
односу на претходну оцену када су изгледи за повећање рејтинга Србије били 
позитивни, агенција истиче да је промена изгледа опредељена геополитичким 
околностима и пре свега потенцијалним индиректним ефектима које конфликт у 
Украјини може да има на Србију.  
Везано за конфликт у Украјини агенција Standard and Poor’s истиче отпорност 
српске економије имајући у виду релативно мале директне економске везе Србије 
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са Русијом и Украјином, осим у случају енергената. С друге стране наглашава се 
да ће сукоб имати негативне ефекте на земље зоне евра, које су уједно и највећи 
трговински партнери Србије и да то може имати ефекта на наш привредни раст. 
Агенција наглашава и повољне перспективе Србије за привредни раст у средњем 
року, које су подржане високим приливом инвестиција у извозно оријентисане 
секторе. 

Кредитни рејтинг Републике Србије за дугорочно задуживање 

 

Рејтинг агенција Fitch Ratings је дана 25. фебруара 2022. године задржала 
кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, као и стабилне изгледе за његово 
повећање на ниво инвестиционог рејтинга. 
Рејтинг агенција Moody’s током 2022. године није давала саопштења. 
 

 ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Јавни дуг централног нивоа власти се  у периоду од 01.01. до 31.05.2022. године 
повећао за 65,6 милијарди динара, односно 575,06 милиона евра.  
 
Учешће јавног дуга централног нивоа власти у БДП-у на крају маја 2022. године 
износило је 52,3 одсто, док је учешће јавног дуга општег нивоа државе у БДП-у 
износило 52,8 одсто. 
 
 

Стање и структура јавног дуга Републике Србије у периоду од 01. 
јануара до 31. маја 2022. године 

 
 

Учешће јавног дуга у БДП Републике Србије- централни ниво власти у 
периоду од 31. децембра 2016. до 31. маја 2022. године 

 

 

Према подацима Министарства финансија у периоду јануар - мај ове године 
остварен је дефицит републичког буџета у износу од 71 милијарди динара. 
Приходи су остварени у износу од 655 милијарди динара, а расходи су извршени 
у износу од 726 милијарди динара.  
У мају је остварен суфицит у износу од 6,7 милијарди динара. 
На нивоу опште државе у периоду јануар - мај остварен је фискални дефицит у 
износу од 58,8 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 11,1 
милијарди динара. 

Рејтинг агенција Moody’s Investors Service Fitch Ratings Standard and Poor’s

Датум 12.03.2021 25.02.2022. 10.06.2022

Активност Повећан рејтинг Потврђен рејтинг Потврђен рејтинг 

Рејтинг Ба2 / стабилни изгледи ББ+ / стабилни изгледи ББ+ / стабилни изгледи

Јавни дуг цент ралног нивоа власт и у РСД 3.543.240.507 3.608.830.720 65.590.213

Јавни дуг цент ралног нивоа власт и у ЕУР 30.134.183 30.709.245 575.062

Јавни дуг општ ег нивоа државе у РСД 3.581.765.469 3.647.368.946 65.603.477

Јавни дуг општ ег нивоа државе у ЕУР 30.461.826 31.037.185 575.359

31.12.2021

у хиљадама

Категорија  31.05.2022. 31.05.2022- 31.12.2021
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 ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 

 
Укупан промет на Београдској берзи у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. 
године износио је 23,24 милијарде динара (197,6 милиона ЕУР), док је учешће 
страних инвеститора у укупном промету за цео период износило 34,12%. 

 

Кретање индекса БЕЛЕX 15 у периоду од 01.01. до 30.06. 2022. године 

 
 
Индекс најликвиднијих акција БЕЛЕX 15  у периоду од 01.јануара до 30 јуна 2022. 
порастао за 2,30% и на дан 30. јун 2022. године износио је 839,62 индексних 
поена. 
 

 

 

 

 

 

Кретање индекса БЕЛЕX Лине у периоду од 01.01. до 30.06. 2022. године 

 

 
Општи индекс акција БЕЛЕX Лине забележио је пад од 1,26% и на дан 30. јуна 
2022. године износио је 1.690,07 индексних поена.  
 
У структури промета на берзанском тржишту доминирало је трговање  
обвезницама Републике Србије. 
Када је реч о акцијама, тржишна капитализација на дан 30. јуна 2022. године 
износила је 489,69 милијарди динара.  
 
Највише се трговало акцијама емитената Дунав осигуарње а.д. Београд, НИС а.д. 
Нови Сад, Аеродром Никола Тесла а.д. Београд и НЛБ Комерцијална банка а.д. 
Београд. 
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2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТИЧНОМ 
ДРУШТВУ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА 

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: „Матично друштво“ 
или „Компанија“), као матично правно лице групације правних лица наведених у 
даљем тексту (заједно у даљем тексту: „Група“) је привредно друштво 
организовано као отворено акционарско друштво за послове осигурања, 
саосигурања и реосигурања имовине и лица и пружање других услуга у 
осигурању. 
 

Седиште Компаније: Београд, улица Македонска бр. 4 
Матични број Компаније: 07046898 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100001958 
 
Матично друштво је правни следбеник Компаније „Осигурање Дунав“ д.д. 
организоване Одлуком Скупштине Деоничарског друштва за осигурање „Дунав“ 
усвојеној на IX седници одржаној 26.  aприла 1994. године и уписаној у регистар 
Привредног суда у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, од 1. септембра 1994. 
године, а која је решењем Привредног суда у Београду II-Fi бр. 7821/97, 
регистарски уложак 4-01-00 од 3. јула 1997. године регистрована као акционарско 
друштво у складу са Законом о осигурању имовине и лица.  
 
Решењем Агенције за привредне регистре у Београду бр. 1992/2005 од 2. марта 
2005. године, Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и 
регистрована као акционарско друштво за осигурање. 
 
Компанија је организована у складу са Законом о осигурању („Службени гласник 
РС“, бр. 139/2014), Законом о привредним друштвима („Службени глaсник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн 5/2015, 44/2018 , 95/2018 и 91/2019), 
Законом о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 
51/2009 и 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 - oдлукa УС) и Законом о тржишту 
капитала („Службени глaсник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016). 

 
Компанија, као Матично друштво и њена зависна правна лица баве се пружањем 
услуга осигурања, саосигурања и реосигурања имовине и лица и пружањем 
других услуга у осигурању грађанима и правним лицима, те осталим 
регистрованим делатностима.  
 
Група у свом саставу има осам зависних правних лица, и то: 
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 „Дунав-Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: „Дунав-Ре“), МБ: 07046901, 
седиште: Кнез Михаилова 6/II, Београд. Дана 1. јула 1977. године основано је 
друштво под називом Заједница реосигурања „Дунав-Ре”, а 1. октобра 1990. 
године извршена је трансформација у деоничко друштво. „Дунав-Ре“ је 
регистрован у Агенцији за регистрацију привредних субјеката под бројем 43206 
дана 22. јула 2005. године као акционарско друштво за послове реосигурања. 
„Дунав-Ре“ 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).  
 
Дана 28. јуна 2012. године „Дунав-Ре“ је усвојио измене и допуне Статута и 
ускладило се са новим Законом о привредним друштвима. „Дунав-Ре“ је дана 13. 
јуна 2016. године ускладио 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. Дана 01.априла 2022. године „Дунав Ре“ је усвојио измене и допуне 
Статута у складу са завршеним пројектом трансформације друштвеног капитала, 
који је реализован на основу измена и допуна Закона о осигурању. 
 

 „Дунав Турист“ д.о.о. Златибор (у даљем тексту: „Дунав турист“), МБ: 
17130706, седиште: Рујанска бб, Чајетина. Дана 28. фебруара 1996. године, 
основано је Хотелско туристичко друштво „Дунав турист“ д.о.о. Златибор у складу 
са Одлуком Управног одбора Компаније бр. 294-95 од 27. децембра 1995. године, 
а уписано у регистар Трговинског суда у Београду под бројем 1-76164-00. 
Решењем Агенције за привредне регистре бр. 26766 од 23. јуна 2005. године, 
друштво „Дунав турист“ д.о.о. Златибор је преведено у Регистар привредних 
субјеката.  
 
У складу са Уговором о спајању уз припајање бр. 27776/10 од 30. септембра 2010. 
и Решењем Агенције за Привредне регистре бр. БД137920/2010 од 10. децембра 
2010. године, извршена је статусна промена спајања уз припајање друштва 
„Дунав Трговина“ (МБ: 06539793) друштву „Дунав турист“. Основна делатност 
зависног правног лица „Дунав турист“ је хотелијерство и туризам.  
 
 

 „Дунав Ауто“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: „Дунав ауто“), МБ: 
17233777, седиште: Благоја Паровића 19, Београд, је друштво основано Одлуком 
Управног одбора Компаније од 25. фебруара 1999. године. Решењем Агенције за 
привредне регистре Републике Србије бр. 1546/2005 од 16. фебруара 2005. 
године, предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката чија је основна 
делатност технички прегледи моторних возила. 
Пoрeд oснoвнe дeлaтнoсти – тeхнички прeглeд вoзилa, Дунaв aутo je рeгистрoвaн 
зa oбaвљaњe слeдeћих дeлaтнoсти: изнajмљивaњe лaких мoтoрних вoзилa 
(Oгрaнaк „Дунaв aутo РEНT“), плaтни прoмeт, приjeм зaхтeвa зa издaвaњe 
тaхoгрaфских кaртицa, пoпрaвкa и oдржaвaњe вoзилa, прoдaja и угрaдњa aутo-
стaкaлa, прoдaja и зaмeнa пнeумaтикa. 
 

 „Дунав“ друштво за управљање добровољним пензијским фондом 
а.д. Београд (у даљем тексту: „Дунав“ ДЗУ добровољним пензијским фондом), 
МБ: 17411233, седиште: Трг Републике 5, Београд, је 8. марта 2007. године од 
стране Народне банке Србије добило дозволу за оснивање и организовање 
друштва за управљање добровољним пензионим фондом, што је регистровано у 
Регистру привредних субјеката 14. марта 2007. године под бројем БД 13170/2007.  

 
Основна делатност „Дунав“ ДЗУ добровољним пензијским фондом је обављање 
послова пензијског осигурања, као и адекватно управљање расположивим 
средствима пензионог фонда – „Дунав“ добровољни пензијски фонд. 
 

 „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Dunav 
Stockbroker“), МБ: 17170724, седиште: Коларчева 7, Београд, је основан 7. 
октобра 1997. године. У децембру 2011. године, Компанија  постаје једини 
власник предузећа „Dunav Stockbroker“, решењем Агенције за привредне 
регистре бр. БД 153353/2011 од 15. децембра 2011. године.  
 
Основна делатност предузећа „Dunav Stockbroker“ је посредовање на 
финансијском тржишту у куповини или продаји хартија од вредности у туђе име и 
за туђ рачун, као и у своје име и за свој рачун. Поред наведеног, предузеће 
обавља и следеће послове: пружање саветодавних услуга у вези са емисијом и 
трговином хартијама од вредности, чување хартија од вредности и друге послове 
у вези са трговином хартија од вредности. 
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 „Дунав осигурање“ а.д.о. Бања Лука, Република Српска (у даљем 
тексту „Дунав осигурање“ Бања Лука), МБ: 01431471, седиште: Веселина 
Маслеше 28, Бања Лука, Република Српска, је правни следбеник предузећа 
„Косиг Дунав осигурање“ Бања Лука које је основано 18. децембра 1991. године. 
„Дунав осигурање“ Бања Лука се бави осигурањем имовине и лица и осталим 
пословима осигурања за које је добило сагласност Агенције за осигурање 
Републике Српске. 
 
На дан 31. децембра 2018. године, директно учешће Матичног друштва у „Дунав 
осигурању“ Бања Лука износи 8,40%, а посредно учешће преко учешћа „Dunav 
Stockbroker” износи 81,54%, што чини укупно 89,94%. 
 

 „Дунав Ауто“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: „Дунав ауто“ (Бања 
Лука), МБ: 11068324, седиште: Југ Богданова бб, Бања Лука, Република Српска, 
је зависно правно лице „Дунав осигурања“ Бања Лука, а на основу одлуке број 
1526/2010 од 10. августа 2010. године.  
 
Основна делатност „Дунав Ауто“ Бања Лука је вршење техничких прегледа 
моторних возила и на тај начин пробијање на тржиште осигурања, нарочито на 
подручју осигурања моторних возила.  
 

 „Дунав ауто логистика“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: „Дунав ауто 
логистика“), МБ: 21391646, седиште: Благоја Паровића 19, Београд, је друштво 
основано Одлуком УОП-III: 1186-2018 од 31. маја 2018. године повезаног правног 
лица „Дунав ауто“. Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије 
бр. БД 47625/2018 од 1. јуна 2018. године, предузеће је уписано у Регистар 
привредних субјеката, a претежна делатност су техничко испитивање и анализе. 
 
Група представља највећу осигуравајућу организацију у Србији и своје 
активности обавља преко мреже главних филијала, пословница и експозитура. 

Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје Компаније као 
Матичног друштва и следећих зависних правних лица у земљи и иностранству: 
 
 
 

Р.бр. Назив зависног правног лица 
31.12.2021. 30.06.2022. 

100 % учешћа 

1. Дунав ауто д.о.о. Београд 100 100 

2. Дунав ДЗУ добр. пензијским фондом 100 100 

3. Дунав Stockbroker а.д. Београд 100 1000 

4. Дунав турист д.о.о. Златибор 96,15 95,73 

5. Дунав осигурање а.д. Бања Лука 89,94 89,94 

6. Дунав ауто д.о.о. Бања Лука 89,94 89,94 

7. Дунав РЕ а.д.о. Београд 88,41 87,12 

8. Дунав ауто логистика д.о.о. Београд 100 100 

 
Консолидовани финансијски извештаји су финансијски извештаји Групе који су 
презентовани као извештај јединственог економског ентитета.  

 
Сви материјално значајни иноси трансакција које су настале из међусобних 
пословних односа између горе наведених правних лица (чланица Групе) 
елиминисани су приликом консолидације. 
 
Усклађивање са новим Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 
139/2014) 
 
Народна банка Србије je издала решење Г. бр. 2959 од 25. априла 2016. године 
којим се утврђује да је Компанија, односно Група ускладила своје пословање, 
имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте са одредбама новог 
Закона о осигурању и испунила услове који су прописани за обављање свих врста 
животних осигурања и свих врста неживотног осигурања из члана 8. и 9. Закона. 
 
Усклађивање са изменама и допунама Закона о осигурању („Службени 
гласник РС“, бр. 44/2021) 
 
У складу са изменама и допунама Закона о осигурању и Одлуком Владе 
Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав оигурање“ 
а.д.о. Београд („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Матично друштвo и „Дунав 
Ре“ су крајем 2021.године покренуле пројекат трансформације друштвеног 
капитала, који је реализован почетком 2022.године.  
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Матично друштво, у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине следећи 
послови осигурања за које је добило дозволу Народне банке Србије:  
 
• Послови животних осигурања: (а) осигурање живота, (б) осигурање за 
случај венчања и рођења, (в) рентно осигурање, (г) допунско осигурање уз 
осигурање живота, (д) животна осигурања наведена под (а), (б), (в) ове тачке 
везана за јединице инвестиционих фондова, (ђ) тонтине, које представљају 
осигурање у коме се осигураници договоре да ће заједнички капитализовати своје 
доприносе и тако капитализовану имовину поделити између оних осигураника 
који доживе одређену старост, односно између наследника умрлих осигураника, 
(е) осигурање с капитализацијом исплате, које се заснива на актуарским 
обрачунима и у коме осигураник као замену за једнократну или периодичну 
уплату премије прима исплате у одређеној висини и у одређеном периоду. 
 
• Послови неживотних осигурања: (а) осигурање од последица незгоде, 
укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења, (б) 
добровољно здравствено осигурање, (в) осигурање моторних возила, (г) 
осигурање шинских возила, (д) осигурање ваздухоплова, (ђ) осигурање пловних 
објеката, (е) осигурање робе у превозу, (ж) осигурање имовине од пожара и 
других опасности, (з) остала осигурања имовине, (и) осигурање од одговорности 
због употребе моторних возила, (ј) осигурање од одговорности због употребе 
ваздухоплова, (к) осигурање од одговорности због употребе пловних објеката, (л) 
осигурање од опште одговорности за штету које покрива остале врсте 
одговорности, (љ) осигурање кредита, (м) осигурање јемства, које гарантује 
непосредно или посредно испуњење обавеза дужника, (н) осигурање 
финансијских губитака, (њ) осигурање трошкова правне заштите, (о) осигурање 
помоћи на путовању. 
Група (Матично друштво и њена зависна правна лица) бави се пружањем услуга 
осигурања, саосигурања и реосигурања имовине и лица, као и пружањем других 
услуга у осигурању грађанима и правним лицима, те осталим регистрованим 
делатностима. 

3. ПОДАЦИ О ОГРАНЦИМА 
Компанија послује на целој територији Републике Србије, преко мреже коју чини 
29 главних филијала осигурања неживота које су груписане у пет региона. 
Продајна мрежа животних осигурања своју делатност обавља преко једне главне 
филијале у оквиру које су образоване ниже организационе јединице. 

Друштво „Дунав осигурање“ а.д.о. Бања Лука, Република Српска послује на 
целој територији Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Продајна 
мрежа развија се преко директних и индиректних продајних канала, при чему 
директне канале обухвата мрежа филијала и пословница Друштва, док 
индиректне канале представљају заступници и посредници (физичка и правна 
лица) који су сертификовани од Агенције за осигурање.  

Друштво обавља послове осигурања преко Дирекције у Бања Луци и 8 филијала 
(Бања Лука, Добој, Требиње, Приједор, Сарајево, Бијељина, Пале и Брчко). 

„ДУНАВ” друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. 
Београд послује на територији Републике Србије. Послови из делатности 
Друштва обављају се у секторима у седишту Друштва, као и у 6 филијала и 1 
пословници, чиме је постигнутa покривености територије и приближавање  
потенцијалним члановима. 

Друштво „Дунав Ауто“ д.о.о. Београд је присутно на подручју целе Републике 
Србије са 64 пословнe јединицe као и Дунав Логистиком, која пословне 
активности реализује преко два техничка прегледа (Дунав центар Сомбор и Дунав 
центар Лесковац). 
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4. КОНСОЛИДОВАНИ РЕЗУЛТАТ 
ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I-VI 2022. 
ГОДИНЕ 

 
У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године Група је остварила нето добитак 
у износу од 428.665  хиљада динара, док је у истом периоду претходне године 
години остварен нето добитак у износу од 1.269.807 хиљаде динара, што је пад 
од 66,24%. 
 

Учешће друштава у консолидованом резултату Групе у периоду  
I-VI 2022. године 

 

 

 

На нивоу Групе, сва друштва, изузев Дунав Турист и Дунав ауто Бања Лука су 
пословала са добитком. Најбољи резултат остварили су: Друштвo зa 
рeoсигурaњe „Дунав-Ре“ a.д.o. Београд,  Матично друштво, „Дунав“ друштво за 
управљање добровољним пензијским фондом а.д. Београд и „Дунав ауто“ д.о.о. 
Београд. 

4.1. Консолидовани биланс успеха у периоду I-VI 
2022. године 

 

у 000 РСД

1 2 3 4 (3/2)

ПОСЛОВНИ  (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ 15.439.626 16.466.249 106,6

Приходи од премија осигурања и саосигурања 13.774.199 14.139.039 102,6

Приходи од премија реосигурања и ретроцесија 1.109.094 1.589.998 143,4

Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурања 55.543 66.265 119,3

Остали пословни приходи  500.790 670.947 134,0

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 9.997.764 11.442.198 114,4

Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 973.917 704.436 72,3

Расходи накнада штета и уговорених износа 6.784.872 8.433.075 124,3

Резервисане штете - повећање 940.721 664.326 70,6

Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари 320.292 252.248 78,8

Смањење осталих техничких резерви - нето 17.430 98.832 567,0

Расходи за бонусе и попусте 1.120.874 1.353.630 120,8

Остали пословни расходи 515.102 637.811 123,8

ДОБИТ - БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 5.441.862 5.024.051 92,3

ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 513.861 541.181 105,3

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА 4.522.044 5.493.103 121,5

ПОСЛОВНА ДОБИТ - НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 1.433.679 72.129 5,0

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 114.288 76.927 67,3

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 35.478 104.781 295,3

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕД. ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 314.329 582.844 185,4

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 628.081 192.108 30,6

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 104.272 29.395 28,2

ОСТАЛИ РАСХОДИ 27.564 26.952 97,8

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.275.445 437.454 34,3

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, НЕГ. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛ. И ИСПРАВКИ 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 4.765 6.739 141,4

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.270.680 430.715 33,9

Порез на добитак 890 2.067 232,2

Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза 17 17 100,0

НЕТО ДОБИТАК 1.269.807 428.665 33,8

Позиција I -VI 2021.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

I-VI 2022.
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4.1.1. Пословни (функционални) приходи  
 

Укупни пословни (функционални) приходи у периоду од 1. јануара до 30. јуна 
2022. године износе 16.466.249 хиљада динара и већи су за 1.026.623 хиљада 
динара, односно 6,6% у односу на исти период претходне године, када су 
износили 15.439.626 хиљада динара.  
 

4.1.2. Приходи од премије осигурања и саосигурања 
 
Остварени приходи од премије осигурања и саосигурања износе 14.139.039 
хиљада динара, што представља повећање у односу на прошлогодишњу 
вредност од 2,6%. 
 
Приходи од премије осигурања и саосигурања 

 
 
Обрачуната бруто премија у посматраном периоду износила је 18.630.564 
хиљада динара и већа је за 1.868.887 хиљада динара, односно 11,1% у односу на 
исти период претходне године.  
 
Обрачуната премија животних осигурања износи 1.875.639 хиљада динара и већа 
је за 220.647 хиљада динара, односно 13,3%. 
 

У области неживотних осигурања остварен раст од 1.648.240 хиљада динара, 
односно 10,9%. 

4.1.3. Приходи од премије реосигурања и ретроцесија  
 

Приходи од премија реосигурања и ретроцесија у периоду од 01. јануара до 30. 
јуна 2022. године износе 1.589.998 хиљада динара, што је за 43,4% више од  
прихода у истом периоду претходне године. 
 
Приходи од премије реосигурања и ретроцесија 

 

 

4.1.4. Приходи од послова непосредно повезаних са 
 пословима осигурања 
 

Приходи од послова непосредно повезаних са пословима осигурања у периоду 
од 01. јануара до 30. јуна 2022. године износе 66.265 хиљада динара, што је за 
19,3% више у односу на исти период претходне године, када су ови приходи 
износили 55.543 хиљада динара. Основни разлог већих прихода налази се у 
повећаној продаји зелених картона. 
 

4.1.5. Остали пословни приходи  
 

Остали пословни приходи износе 670.947 хиљада динара и у односу на претходну 
годину када су износили 500.790 хиљада динара, виши су за 34,0%. 
 
 
 

у 000 РСД

1 2 3 4 (3/2)

Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања 1.654.992 1.875.639 113,3

Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања 15.106.685 16.754.925 110,9

УКУПНА ОБРАЧУНАТА ПРЕМИЈА 16.761.677 18.630.564 111,1

Премија пренета у саосигурање - пасивна 672.013 898.815 133,7

Премија пренета у реосигурање 1.039.018 1.533.997 147,6

Повећање резерви за преносне премије 1.276.447 2.058.713 161,3

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА И САОСИГУРАЊА 13.774.199 14.139.039 102,6

Позиција I -VI 2021.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

I-VI 2022.

у 000 РСД

КАТЕГОРИЈА I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

1 2 3 4 (3/2)

Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија 2.891.660 3.044.264 105,3

Премија пренета ретроцесијом реосигурања и ретроцесија 1.305.971 1.047.467 80,2

Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и 
ретроцесија 476.595 406.799 85,4

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА РЕОСИГУРАЊА И РЕТРОЦЕСИЈА 1.109.094 1.589.998 143,4
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4.2. Пословни (функционални) расходи 
 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године укупни пословни  
(функционални) расходи износе 11.442.198 хиљада динара и у односу на 
претходну годину бележе раст од 14,4%.  
 
У оквиру расхода највећи раст је остварен код расхода накнада штета и 
уговорених износа за 1.648.203 хиљада динара и расхода за бонусе и попусте су  
за 232.756 хиљада динара. 
 
Пословни (функционални) расходи 
 

 

 

4.2.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне 
 доприносе 
 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године укупни расходи за дугорочна 
резервисања и функционалне доприносе износе 704.436 хиљаде динара, што је 
за 27,7% ниже од укупних расхода за дугорочна резервисања и функционалне 
доприносе остварених у истом периоду 2021. године када су износили 973.917 
хиљаде динара.  
Највеће номиналне уштеде остварене су код резервисања за осигурања код којих 
су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику, резервисања за 
бонусе и попусте и повећања других техничких резерви у износу од 210.531 

хиљада динара и код математичке резерве животних осигурања у износу од 
41.054 хиљада динара.  
 
Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 
 

 
 
У структури расхода за дугорочна резервисања и функционалне доприносе, 
највеће учешће имају остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне 
доприносе (39,02%) и доприноси за превентиву (22,92%). 
 

4.2.2. Расходи накнада штета и уговорених износа 
 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године расходи накнада штета и 
уговорених износа, износе 8.433.075 хиљаде динара, што је за 24,3% више од 
расхода накнада штета и уговорених износа остварених у истом периоду 2021. 
године, када су износили 6.784.872 хиљада динара.  
 

Ликвидиране штете у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године износе 
9.276.722 хиљада динара, а њихову структуру чине: 
- ликвидиране штете неживотних осигурања – 68,70%,  
- ликвидиране штете животних осигурања – 16,80%,  

- ликвидиране штете - удели у штетама саосигурања – 2,25% и 
- ликвидиране штете - удели у штетама реосигурања и ретросесија – 

12,25%.  

у 000 РСД

КАТЕГОРИЈА I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 973.917 704.436 72,3

Расходи накнада штета и уговорених износа 6.784.872 8.433.075 124,3

Резервисане штете - повећање 940.721 664.326 70,6

Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари 320.292 252.248 78,8

Повећање осталих техничких резерви 0 0

Смањење осталих техничких резерви 17.430 98.832 567,0

Расходи за бонусе и попусте 1.120.874 1.353.630 120,8

Остали пословни расходи 515.102 637.811 123,8

ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ 9.997.764 11.442.198 114,4

у 000 РСД

КАТЕГОРИЈА I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

Математичка резерва животних осигурања - повећање 148.682 107.628 72,4

Допринос за превентиву 157.374 161.423 102,6

Доприноси прописани посебним законима 22.276 24.635 110,6

Допринос Гарантном фонду 119.704 111.158 92,9

Рез. за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инв.риз. рез. за бонусе и 
попусте и повећања других техничких резерви 235.235 24.704 10,5

Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе 290.646 274.888 94,6

РАСХОДИ ЗА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ДОПРИНОСЕ 973.917 704.436 72,3
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Расходи накнада штета и уговорених износа 
 

 

 

4.2.3. Резервисане штете - повећање/(смањење) 
 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године повећање резервисаних штета 
износи 664.326 хиљада динара, што је за 29,4% ниже него у истом периоду 
претходне године када је износило 940.721 хиљада динара.  
 
Резервисане штете   
 

 

 

 

4.2.4. Расходи за попусте и бонусе 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године расходи за бонусе и попусте 
износе 1.353.630 хиљада динара, што је за 20,8% више у односу на исти период 
претходне године, када су износили 1.120.874  хиљада динара.  
 

4.2.5. Остали пословни расходи 
 
У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године остали пословни расходи износе 
637.811 хиљада динара, што је за 23,8% више односу на исти период претходне 
године, када су износили 515.102 хиљада динара.     
 
 

5. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА 
ОСИГУРАЊА 

 

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2022. године трошкови спровођења 
осигурања износе 5.493.103 хиљадe динара и већи су за 971.059 хиљада динара, 
односно 21,5% од трошкова спровођења осигурања у 2021. години, када су 
износили 4.522.044  хиљада динара. 
 
Трошкови спровођења осигурања  
 

 

 

у 000 РСД

КАТЕГОРИЈА I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања 1.297.582 1.558.358 120,1

Ликвидиране штете неживотних осигурања 4.713.078 6.373.257 135,2

Ликвидиране штете - удели у штетама саосигурања 111.603 208.290 186,6

Ликвидиране штете - удели у штетама реосигурања и ретросесија 709.228 1.136.817 160,3

Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и уговорених износа 408.703 505.078 123,6

Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета 99.583 227.472 228,4

Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета 355.739 1.121.253 315,2

РАСХОДИ НАКНАДА ШТЕТА И УГОВОРЕНИХ ИЗНОСА 6.784.872 8.433.075 124,3

у 000 РСД

КАТЕГОРИЈА I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

Резервисане штете животних осигурања 33.104 40.140 121,3

Резервисане штете неживотних осигурања 1.180.506 194.405 16,5

Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија - смањење -272.889 429.781 -157,5

РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ 940.721 664.326 70,6

у 000 РСД

Позиција I -VI 2021. I-VI 2022.

Остварење 
I -VI 2022. /  

I -VI 2021.

Трошкови прибаве 3.708.407 4.704.489 126,9

Трошкови управе 1.059.510 1.302.831 123,0

Остали тсо 35.849 54.397 151,7

Провизија од реосигурања и ретроцесија 281.722 568.614 201,8

УКУПНИ ТСО 4.522.044 5.493.103 121,47
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Посматрано по категоријама трошкова, највеће номинално повећање је 
остварено код трошкова прибаве и износи  996.082 хиљада динара. 
 
 

6. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА НА 
ДАН 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

6.1. Структура активе 
 
На дан 30. јуна 2022. године укупна имовина Групе износи 72.387.828 хиљада 
динара и увећана је за 3,50 милијарди динара, односно 5,09% у односу на 
31.12.2021. године.  
 
У структури имовине највеће учешће имају краткорочни финансијски пласмани са 
49,95%, затим следе нематеријална улагања, некретнине, постројења, опрема и 
софтвер и остала права са 17,24%, потраживања са 15,43%, остала имовина са 

12,87%, готовина и готовински еквиваленти са 2,98%, дугорочни финансијски 
пласмани са 1,29%, остала дугорочна средства са 0,14% и залихе са 0,10%. 
 
Структура активе на дан 31. децембра 2021. и 30. јуна 2022. године 
 
 

 
 
 

СТРУКТУРА АКТИВЕ НА ДАН  
31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

СТРУКТУРА АКТИВЕ НА ДАН  
30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

у 000 РСД

А СТАЛНА ИМОВИНА 13.181.322 13.512.863 19,14 18,67 102,52

1
Некретнине, постројења, опрема, 
нематеријална улагања и софтвер

12.073.982 12.476.436 17,53 17,24 103,33

2 Дугорочни финансијски пласмани 1.005.125 934.212 1,46 1,29 92,94

3 Остала дугорочна средства 102.215 102.215 0,15 0,14 100,00

B ОБРТНА ИМОВИНА 55.699.632 58.874.965 80,86 81,33 105,70

4 Залихе 55.288 71.329 0,08 0,10 129,01

5 Потраживања 8.000.040 11.166.501 11,61 15,43 139,58

6 Краткорочни финансијски пласмани 36.414.641 36.159.887 52,87 49,95 99,30

7 Готовина и готовински еквиваленти 2.201.563 2.160.070 3,20 2,98 98,12

8 Остала имовина 9.028.100 9.317.178 13,11 12,87 103,20

68.880.954 72.387.828 100,00 100,00 105,09

Промена 
2022/2021

Стање на 
дан                      

30.06.2022.

АКТИВА
Стање на 

дан                      
31.12.2021.

структура у %

31.12.2021. 30.06.2022.

УКУПНА АКТИВА
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На дан 30. јуна 2022. године, учешће сталне имовине у укупној имовини се 
смањило у односу на дан 31. децембра 2021. године за 0,47 процентних поена 
(са 19,14% на 18,67%), док се у складу с тим учешће обртне имовине повећало 
(са 80,86 % колико је износило у на дан 31. децембра 2021. године на 81,33% на 
дан 30. јуна 2022. године).  
 

6.1.1. Стална имовина 
 

На дан 30. јуна 2022. године, вредност сталне имовине износи 13.512.863 хиљада 
динара и већа је за 2,52% у односу на дан 31. децембра 2021. године, када је 
износила 13.181.322 хиљада динара. 

Највеће учешће у оквиру сталне имовине остварује позиција нематеријалних 
улагања, софтвера и осталих права и некретнина, постројења и опреме, која на 
дан 30. јуна 2022. године износи 12.476.436 хиљаде динара, што је више за 3,33% 
у односу на дан 31. децембра 2021. године када су износиле 12.073.982 хиљада 
динара.  
 
Структура нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 

 
 

Дугорочни финансијски пласмани на дан 30. јуна 2022. године износе 934.212  
хиљада динара и нижи су за 7,06% у односу на дан 31. децембра 2021. године, 
када су износили 1.005.125 хиљада динара.  
 
 
 

Структура дугорочних финансијских пласмана 

 

 

 

6.1.2. Обртна имовина 
 

На дан 30. јуна 2022. године, вредност обртне имовине износи 58.874.965 хиљада 
динара и већа је за 5,70% у односу на 31. децембра 2021. године, када је износила 
55.699.632 хиљада динара. Највећи утицај на повећање обртне имовине има раст 
потраживања. 
На дан 30. јуна 2022. године вредност потраживања је већа за 39,58%. 
 
Структура потраживања 

 

 

у 000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 16.384 12.526 76,45 0,10%

СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА 81.970 71.576 87,32 0,57%

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 11.975.628 12.392.334 103,48 99,33%

Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање  делатности 11.244.155 11.604.464 103,20 93,01%

Инвестиционе некретнине 731.473 787.870 107,71 6,31%

УКУПНО 12.073.982 12.476.436 103,33 100%

структура у %Некретнине, постројења, опрема и нематеријална улагања 31.12.2021. 30.06.2022. Индекс

у 000 РСД

Дугорочни финансијски пласмани 31.12.2021. 30.06.2022. Индекс

 Учешће у капиталу других правних лица 50.116 50.116 100,00

Осталих правних лица 50.116 50.116 100,00

Остали дугорочни финансијски пласмани 955.009 884.096 92,57

Инвестиције које се држе до доспећа 110.199 60.020 54,47

Дужничке ХоВ са фиксним приносом 110.199 60.020 54,47

Депозити код банака 801.679 780.866 97,40

Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани 43.131 43.210 100,18

УКУПНО 1.005.125 934.212 92,94

у 000 РСД

31.12.2021. 30.06.2022.

Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања 6.686.559 9.622.434 143,91 83,58% 86,17%

Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара 447.260 502.632 112,38 5,59% 4,50%

Потраживања за регресе 132.865 143.296 107,85 1,66% 1,28%

Остала потраживања 733.356 898.139 122,47 9,17% 8,04%

УКУПНA ПОТРАЖИВАЊА 8.000.040 11.166.501 139,58 100% 100%

структура у %структура у %ПОТРАЖИВАЊА 31.12.2021. 30.06.2022. Индекс
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Структура краткорочних финансијских пласмана  

 
 

У оквиру краткорочних финансијских пласмана највећи номинални раст бележе      
власничке ХоВ расположиве за продају, чија је вредност већа за 338.933 хиљада 
динара у односу на 31. децембар 2021. године, док је највеће номинално 
смањење остварено код дужничких ХоВ расположивих за продају у износу од 
680.608 хиљада динара. 
 

6.2. Структура пасиве 
 

Вредност капитала, резерви, резервисања и обавеза на дан 30. јуна 2022. године 
износи 72.387.828 хиљада динара, што је за 5,09% више у односу на дан 31. 
децембра 2021. године, када је износила 68.880.954 хиљаде динара. 
 
У поређењу са претходном годином, највећи номинални раст бележе следеће 
категорије: преносна премија за 2.248.707 хиљада динара, краткорочне обавезе 
за 1.939.413 хиљада динара и резервисане штете за у износу од  674.836 хиљада 
динара.  

Дугорочне обавезе на дан 30. јуна 2022. године износе 894.372 хиљада динара 
и више су за 397.756 хиљада динара у односу на дан 31. децембра 2021. године, 
када су износиле 496.616 хиљада динара.  
 

Структура пасиве на дан 31. децембра 2021. и 30. јуна 2022. године 
 

 
 

 

СТРУКТУРА ПАСИВЕ НА ДАН  
31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

СТРУКТУРА ПАСИВЕ НА ДАН  
30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

6.2.1. Капитал и резерве 
 
На дан 30. јуна 2022. године капитал и резерве су нижи за 1.908.046 хиљада 
динара и износе 18.665.227 хиљада динара. 

у 000 РСД

Финансијска средства расположивa за продају 27.831.960 27.490.285 98,8

     Дужничке ХоВ расположиве за продају 26.276.602 25.595.994 97,4

     Власничке ХоВ расположиве за продају 1.555.358 1.894.291 121,8

Фин.средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 340.926 364.741 107,0

     Дужничке ХоВ које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 286.220 314.243 109,8

     Власничке ХоВ које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 24.753 24.056 97,2

     Остале ХОВ и фин. ср. која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха 29.953 26.442 88,3

 Краткорочни депозити код банака 8.098.236 8.255.990 101,9

Остали краткорочни финансијски пласмани 143.519 48.871 34,1

УКУПНО 36.414.641 36.159.887 99,3

Краткорочни финансијски пласмани 31.12.2021. 30.06.2022. Индекс
(у 000) 

А КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ 20.573.273 18.665.227 29,87% 25,79%

Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 48.307.681 53.722.601 70,13% 74,21%

2. Дугорочна резервисања 7.147.442 7.189.900 10,38% 9,93%

3. Дугорочне обавезе 496.616 894.372 0,72% 1,24%

4. Краткорочне обавезе 5.583.752 7.523.165 8,11% 10,39%

5. Преносна премија 15.298.080 17.546.787 22,21% 24,24%

6. Резервисане штете 17.581.353 18.256.189 25,52% 25,22%

7. Остале обавезе (одложене пор.обавезе,рез. за неистекле ризике и друга ПВР) 2.200.438 2.312.188 3,19% 3,19%

68.880.954 72.387.828 100,00% 100,00%УКУПНА ПАСИВА

ПАСИВА
Стање на 

дан                      
31.12.2021.

структура у %

31.12.2021. 30.06.2022.

Стање на дан                      
30.06.2022.
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Структура капитала и резерви 

 
 

На дан 30. јуна 2022. године основни и остали капитал износи 10.034.781 хиљада 
динара и у односу на дан 31. децембар 2021. године није било промена у 
вредности истог. У првој половини текуће године је завршен процес 
трансформације друштвеног капитала који је започет крајем 2021. године. 

Министарство привреде Републике Србије је дана 12. априла 2022. године, 
донело Решење бр. 023-02-00036/2022-05-1268/02-1204 о преносу друштвеног 
капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. на запослене, без накнаде, у складу 
са којим је Компанија, у Централном регистру ХоВ, извршила упис акција које се 
преносе на запослене.  

Министарство привреде Републике Србије је дана 14.априла 2022.године донело 
је Решење бр:023-02-00037/2022-05-348/21-1404 о преносу друштвеног капитала 
Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. на запослене, без накнаде, у складу са 
којим је Друштво у Централном регистру ХОВ, извршило упис акција које се 
преносе на запослене.  

 

 

 

 

 

Структура капитала према власништву 

 

 
Структура дугорочних обавеза 

 

На дан 30. јуна 2022. године дугорочна резервисања износе 7.189.900 хиљада 
динара и бележе раст од 0,6% у односу на дан 31. децембра 2021. године, када 
су износила 7.147.442 хиљада динара.  
 

 

 

Структура краткорочних обавеза 

 

На дан 30. јуна 2022. године краткорочне обавезе износе 7.523.165 хиљада 
динара, што је за 34,7 % више у односу на дан 31. децембра 2021. године, када 
су износиле 5.583.752 хиљада динара.  
 
 
 
 
 
 

у 000 РСД

10.034.781 10.034.781         100,00      

0 0                -        

3.166.449 3.166.449         100,00      

2.456.572 2.590.777         105,46      

1.775.035 2.644.848         149,00      

6.359.716 5.132.323           80,70      

330.790 385.746         116,61      

20.573.273 18.665.227 90,7

Нереализовани губици

Нераспоређена добит

Учешћа без права контроле

Индекс

УКУПНО

31.12.2021. 30.06.2022.Структура капитала

Основни и остали капитал

Резерве

Ревалоризационе резерве

Нереализовани добици 

у 000 РСД

8.116.378 9.903.360           98,69      

1.786.982 0                -        

131.421 131.421             1,31      

10.034.781 10.034.781 100,0УКУПНО

Удели и остали капитал

КАПИТАЛ %

Акцијски капитал

Друштвени капитал

31.12.2021. 30.06.2022.

у 000 РСД

5.698.028 5.738.786         100,72      

116.047 116.047         100,00      

159.380 151.894           95,30      

1.173.987 1.183.173         100,78      

7.147.442 7.189.900 100,6

Индекс

УКУПНО

Дугорочна резервисања

Математичка резерва
Резерве за изравнање ризика
Резерве за бонусе и попусте
Друга дугорочна резервисања

31.12.2021. 30.06.2022.



Консолидовани извештај о пословању Компаније Дунав осигурање а.д.о. за период I-VI 2022. године  

  

SANJA DŽELETOVIĆ  

 

20 
Poslovna tajna - Interno 

 
Највеће учешће и раст у укупним краткорочним обавезама имају обавезе за 
премију, зараде и друге обавезе. 

 

Структура пасивних временских разграничења 
 

 
 
На дан 30. јуна 2022. године пасивна временска разграничења износе 19.411.540 
хиљада динара, што је за 13,8% више у односу на дан 31. децембра 2021. године 
када су износила 17.051.061 хиљада динара. Највећи апсолутни раст остварен је 
на позицији резерве за преносне премије у износу од 2.248.707 хиљада динара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Структура преносне премије 

 
 

Структура резервисаних штета  

 

На дан 30. јуна 2022. године резервисане штете износе 18.256.189 хиљада 
динара и веће су у односу на дан 31. децембра 2021. године за 3,8% када су 
износиле 17.581.353 хиљада динара. Највећи раст у односу на претходну годину 
остварен је на позицији резервисаних штета неживотних осигурања у износу од 
492.269 хиљада динара. 
 
Структуру резервисаних штета чине: резервисане штете неживотних осигурања 
(85,81%), удели у штетама саосигурања, реосигурања и ретроцесија (11,81%) и 
резервисане штете животних осигурања и саосигурања (2,38%).  
 
 
 

у 000 РСД

261.430 119.052           45,54      

475.741 1.156.429         243,08      

4.476.999 6.247.005         139,54      

369.582 679             0,18      

5.583.752 7.523.165 134,7УКУПНО

Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе по основу штета и уговорених износа
Обавезе за премију, зараде и друге обавезе
Обавезе за порез из резултата

31.12.2021. 30.06.2022.Краткорочне обавезе Индекс

у 000 РСД

15.298.080 17.546.787         114,70      

348.755 563.863         161,68      

1.404.226 1.300.890           92,64      

17.051.061 19.411.540 113,8

31.12.2021. 30.06.2022. ИндексПВР

Резерве за преносне премије

Резерве за неистекле ризике

Друга пасивна временска разграничења
УКУПНО

у 000 РСД

577.373 620.712         107,51      

14.218.105 16.016.675         112,65      

502.602 909.400         180,94      

15.298.080 17.546.787 114,7

31.12.2021. 30.06.2022. Индекс

УКУПНО

Преносне премије неживотних осигурања
Преносне премије саосигурања и реосигурања

Резерве за преносне премије

Преносне премије животних осигурања

у 000 РСД

391.284 434.859         111,14      

15.173.504 15.665.773         103,24      

2.016.565 2.155.557         106,89      

17.581.353 18.256.189 103,8УКУПНО

31.12.2021. 30.06.2022. ИндексРезервисане штете

Резервисане штете животних осигурања
Резервисане штете неживотних осигурања
Удели у штетама саосигурања, реосигурања и ретроцесија
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7. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА 
Упрaвљaњe ризицимa у Групи je усмeрeнo нa нaстojaњe дa сe пoтeнциjaлни 
нeгaтивни утицajи нa финaнсиjскo пoслoвaњe Групe свeду нa минимум. У поступку 
Упрaвљaњa ризицимa спроводи се aнaлизa, квaнтификaциja и бeлeжeњe ризикa, 
кao и ширeњe свeсти o њихoвoм пoстojaњу у oквиру пoслoвaњa. 
 
Стратегија управљања ризицима представља оквир за успостављање система 
управљања ризицима и њоме су дефинисани надлежности и одговорности 
управе и свих запослених у процесу управљања ризицима, спремност за 
преузимање ризика и политике управљања ризицима у Групи. 
 
Мерење, односно процена ризика, врши се кроз квалитативну и квантитативну 
процену идентификованих ризика и догађаја тако што се: врши обрада сваког 
идентификованог ризика, анализирају постојеће контролне мере, квантификују 
идентификовани ризици – кад год је то могуће, предлажу додатне мере и прати 
спровођење свих донетих мера. 
 
Према степену утицаја на пословање Групе, ризици се класификују у четири 
категорије: Низак, Средњи, Висок и Екстреман ризик. 
 
Група, у оквиру управљања ризицима, врши сопствену процену ризика (ORSA – 
Own Risk and Solvency assessment) и солвентности, чији резултати се узимају у 
обзир при доношењу стратешких одлука, планирању пословних активности и при 
управљању адекватношћу капитала.  
 
При вршењу сопствене процене ризика и солвентности Група идентификује све 
ризике којима је изложена или би могла бити изложена у пословању краткорочно 
и дугорочно.  
 
Сва друштва која послују у оквиру Групе, за која је то законом прописано, на дан 
30. јун 2022. године испунила су услове који се односе на адекватност капитала.. 
 
 
 

Врсте ризика које су предмет праћења и управљања 
 
У оквиру ризика осигурања посебно се управља појединачним ризицима као што 
су: ризик неадекватно одређене премије, ризик неадекватног образовања 
техничких резерви, ризик осигурања који произилази из катастрофалних догађаја, 
посебне ризике који произилазе из промене висине, тренда (тенденције) и 
волатилности (одступања од очекиваног) стопа смртности (ризик смртности и 
ризик дуговечности), промене висине, тренда и волатилности стопа истека, 
раскида, обнове и откупа уговора о осигурању (ризик истека осигурања), промене 
висине, тренда и волатилности стопа инвалидности и болести (ризик 
обољевања), промене момента настанка и учесталости осигураних случајева, као 
и висине исплате при настанку тих случајева, ризик неадекватне процене ризика 
који се преузима у осигурање, ризик неадекватног одређивања нивоа 
самопридржаја или преузимање ризика већих од износа самопридржаја, односно 
непреношење вишка ризика изнад самопридржаја у саосигурање, реосигурање, 
остали ризици осигурања (професионални и технички) који су у складу са 
природом, обимом и сложеношћу пословања Групе. 
У оквиру тржишних ризика, посебно се управља појединачним ризицима: ризик 
промене каматних стопа, ризик промене ценa хартија од вредности, ризик 
промене цена непокретности, ризик приноса, девизни ризик, ризик конкуренције, 
ризик неадекватног прилагођавања захтевима корисника услуге осигурања, 
остали тржишни ризици у складу са природом, обимом и сложеношћу пословања 
Групе.  
 
У оквиру ризика неиспуњења обавеза друге уговорне стране посебно се 
управља појединачним ризицима: ризик немогућности наплате инвестираних 
средстава, ризик немогућности наплате приноса од инвестираних средстава или 
закупа, ризик немогућности наплате потраживања по основу осигурања, 
саосигурања и реосигурања, остали ризици.  
 
Ризик ликвидности обухвата појединачне ризике: ризик неадекватног 
управљања имовином и обавезама (ALM-Asset Liability Management), ризик 
погрешне процене, евидентирања, презентовања и обелодањивања вредности 
имовине и извора средстава Групе као и њених прихода, расхода и резултата 
пословања, ризик немогућности продаје имовине Групе по књиговодственој 
вредности и немогућност наплате извршене продаје, ризик рочне неусклађености 
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средстава и њихових извора, ризик немогућности измиривања обавеза по основу 
осигурања и другим основама, остале ризике. 
 
У оквиру оперативних ризика прате се: ризик погрешног, неодговарајућег избора 
чланова Извршног одбора, Надзорног одбора и лица којима је поверено 
руковођење појединим пословима, ризик погрешног, неодговарајућег избора, 
распореда и постављења запослених у Групи (квалификационо и бројно), ризик 
неадекватне организације пословања Групе, информатички ризик, ризик 
погрешног и економски штетног уговарања послова, ризик превара, злоупотреба 
и других незаконитих активности, ризик уговарања, организовања и обављања 
послова супротно правилима струке осигурања, ризик одсуства система интерних 
контрола, процедура и поступака, остали ризици. 
 
У оквиру правних ризика прате се: ризик налагања мера, односно изрицања 
казне од стране Народне банке Србије или другог надлежног органа у Републици 
Србији и Републици Српској, ризик немогућности извршења уговора (делимично 
или у целини), ризик могућих губитака из спорова, ризик неуспостављања 
ефикасних процедура за спречавање прања новца и финансирања тероризма, 
остали ризици. 
 
Други значајни ризици обухватају појединачне ризике: репутациони ризик, који 
проистиче из умањеног поверења јавности у пословање Групе, стратешки ризик, 
који представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат или капитал Групе услед непостојања одговарајућих политика и 
стратегија Групе, њиховог неадекватног спровођења, као и услед промена у 
окружењу, односно изостанка одговарајућег реаговања на промене, ризици који 
настају при увођењу нових производа осигурања, укључујући и нове активности у 
вези са процесима и системима у Групи, ризици по основу послова које је Група 
поверила трећим лицима, остали ризици који се процене као значајни. 
 
 
 
 

8. ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ГРУПЕ У 
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 

Полазећи од остварених резултата у 2021. години, оперативно пословање за 
2022. годину, на нивоу Групе, усмераваће постављени циљеви пословања и мере 
за њихово остварење. 
 
Основни циљеви пословања у 2022. години су: 
 

Раст бруто премије неживотних осигурања................................5,50% 

Раст бруто премије животних осигурања....................................12,0% 

РОЕ.....................................................................................................13,56% 

 
Дефинисаним циљевима раста премије животних и неживтоних осигурања у 
2022. години, Компанија је усмерена ка очувању лидерске позиције на тржишту. 
Поред наведених циљева, Група ће бити фокусирана пре свега на: испуњење 
регулаторних стандарда у погледу покрића техничких резерви, адекватности 
капитала и извештавања према регулаторним органима, рационализацију 
трошкова пословања, припремање за увођење концепта Солвентности II и на 
наставак унапређења процеса рада. 

 

9. АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ 
ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

 

Према планираној динамици у току првог полугодишта 2022. године реализовано 
је следеће: 

 Извршене су измене и допуне Општих услова осигурања потраживања 
од комерцијалних ризика уз увођење Уговора о поравнању као новог  

 обрасца из домена накнаде штета и регресног поступка.  
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 Извршене су измене производа oсигурaња помоћи на путу уз потпуно 
редефинисање садржаја понуђених пакета услуга и доношење нових 
Услова и Тарифе премије. Паралелно са наведеним, послове 
асистенције у организацији помоћи на путу од марта 2022. године 
преузео је нови уговорни партнер АМСС. 
 

 Извршене су измене и допуне Услова за осигурање од недостатка 
влажности земљишта (суше) базирано на примени индекса којима је 
осигуравајуће покриће уз подручје Војводине проширено на Мачву и 
Београд, максимална сума је уједначена на 2000 евра, а уведен је и 
додатни модел осигурања са лимитом од 60% суме осигурања. 
 

 Донети су нови Услови осигурања и Тарифа премија за осигурање од 
одговорности превозиоца за штете на роби у домаћем друмском превозу 
и међународном друмском превозу, према Kонвенцији о уговору за 
међународни превоз робе друмом (CMR). 
 

 Извршене су измене и допуне Услова осигурања и Тарифе премија за 
путничко здравствено осигурање и пакет путног осигурања, у два 
наврата, чиме је основно покриће проширено за све случајеве епидемија 
и пандемија и укинута старосна граница за закључење осигурања. 
 

 Донети су нови Услови осигурања и Тарифа премије за осигурање 
професионалне одговорности информационих посредника, а имајући у 
виду одредбе Закона о електронском фактурисању. 
 

 Извршене су измене и допуне Услова осигурања и Тарифе премије 
осигурања одговорности отпремника – шпедитера, а у циљу 
прилагођавања актуелним захтевима осигураника и потребама тржишта. 
 

 Донети су нови Услови осигурања и Тарифа премије за осигурање од 
провалне крађе и разбојништва, у склопу пројекта Консолидације ИТ 
апликација, а у циљу додатног побољшања и осавремењивања покрића. 
У оквиру животног осигурања извршене су измене одредби о приписаној 

добити укључујући сва пратећа акта, а у складу са потребама тржишта  
модификовани су производи: 
o колективно осигурање живота пензионера за случај смрти и 
o осигурање живота само за случај смрти корисника кредита. 

 
 

10. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА 
Компанија је на основу Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2021. 
годину и исплати дивиденде, С бр. 11/22 од 28. априла 2022. године, извршила 
исплату дивиденде акционарима дана 08. јула 2022. године, у бруто износу 1,571 
милијарди динара по акцији на следећи начин: 
 
- Републици Србији дивиденда је исплаћена директном уплатом на рачун буџета, 
у складу са инструкцијама Управе за трезор; и 
 
- свим осталим акционарима Компаније дивиденда је уплаћена преко Централног 
регистра хартија од вредности, односно на новчане рачуне преко чланова 
Централног регистра хартија од вредности код којих акционари имају отворене 
власничке рачуне хартија од вредности.   
 
НЛБ Комерцијална банка је дана 29.06.2022. године одржала скупштину 
акционара на којој је донета   одлука о принудном откупу акција. Принудни откуп 
се врши по цени од 4.532,20 динара за једну обичну акцију. Средства у укупном 
износу од 1.526.613 хиљада динара по основу принудног откупа Компанији ће 
бити уплаћена у јулу 2022.године. 

Осим горе наведених, није било других значајних догађаја након датума биланса 
стања, укључујући и било какве негативне развоје спорова у току против Друштва, 
нити нових материјално значајних судских и других спорова, који би захтевали 
додатна обелодањивања или корекције приложених појединачних финансијских 
извештаја. 
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11. КОНСОЛИДОВАНИ НЕФИНАНСИЈСКИ 
ИЗВЕШТАЈ  

 
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: „Матично друштво“ 
или „Компанија“), као матично правно лице Групе, потписница  је ''Глобалног 
договора'' Уједињених нација за Србију и једна од првих носилаца међународног 
сертификата IQNet SR 10 у Србији, чиме је потврдила своју посвећеност и 
систематско реализовање друштвено одговорног пословања у свим сегемнтима. 
У складу са тим Компанија је 2019. године усвојила Пословник о друштвеној 
одговорности.  

У оквиру Групе, при пословању примењују се међународно призната начела 
друштвене одговорности и то: 

 Одговорност 

 Транспарентност 

 Етичко понашање 

 Поштовање интереса заинтересованих страна 

 Поштовање владавине права 

 Поштовање међународних стандарда понашања 

 Поштовање људских права 

У складу са начелима друштвено одговорног пословања, у оквиру Групе се тежи 
ка доследној примени ЕСГ принципа у областима животне средине, друштвене 
заједнице и корпоративног управљања. 
 
За посвећеност друштвено одговорном пословању Компанија је, у 2021. години, 
добитница три награде:  

 награда за друштвено одговорно пословање – „Ђорђе Вајферт“ за 2020. 
годину;  

 Оскар квалитета 2021. за пословну изврсност у три категорије: 
потенцијали организације, тржиште и корисници и задовољство 
корисника и  

 „Мој избор“, у категорији „Осигуравајућа друштва”. 

Компанија је и у 2022. години наставила да реализује друштвено одговорно 
пословање  у свим сегментима.  

 

11.1. Однос према окружењу - зaштитa 
живoтнe срeдинe и друштва 

Група тежи да оствари стабилан напредак у испуњавању стандарда у очувању 
животне средине, истовремено радећи на смањењу свих негативних утицаја, 
одрживи развој и испуњење свих захтева за очување средине уз примену 
најбољих пракси управљања и одлучивања у овој области, што представља једну 
од статешких одлука имајући у виду друштвено одговорно пословање. Такође, 
активнo пoдржaвa увoђeњe зeлeних тeхнoлoгиja у свим сфeрaмa пoслoвaњa.  

 

11.1.1. Управљање отпадом  
У првој половини 2022. гoдинe, Група je наставила да рeaлизује угoвoрe чиjи су 
прeдмeтипрeузимaњe рaсхoдoвaних oснoвних срeдстaвa, отпaднoг пaпирa и 
кaртoнa, oпaснoг и нeoпaснoг eлeктрoнскo eлeктричнoг и другoг oтпaдa,  свe у 
склaду сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe и другим вaжeћим прoписимa.  
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11.1.1.2.Енергетска ефикасност 

Индирeктнa улaгaњa у зaштиту живoтнe срeдинe, Групе рeaлизуjу сe крoз:  
 рeдoвнo испитивaњe кoтлoвa кojи кoристe тeчнo гoривo (у циљу кoнтрoлe 

eмисиje штeтних мaтeриja ),  
 коришћење најсавременијих  топлотних пумпи за грејање у хлађење,  

 aжурно oдржaвaњe вoдoвoдних инстaлaциja (у циљу смaњeњa 
прeкoмeрнe пoтрoшњe и уштeдe вoдe),  

 уградњу посебних фоилија које лети смањују претерано загревање 
пословног простора, 

 пoстaвљaње лeд рaсвeтe (у циљу рaциoнaлизaциje пoтрoшњe 
eлeктричнe eнeргиje),  

 набавку уређаја веће енергетске ефикасности и слично. 
 

11.1.1.3.Додатне активности у циљу заштите животне 
средине 

Додатне активнтости које Група спроводи у циљу заштите животне средне 
огледају се кроз сарадњу са пословним партнерима. 
 
При спрoвoђeњу пoступaкa избoрa дoбaвљaчa зa нaбaвку прoизвoдa и услугa (у 
зaвиснoсти oд врстe нaбaвкe ), измeђу oстaлoг, пoнуђaчимa сe упућуje зaхтeв зa 
дoстaвљaњe дoкaзa o oргaнизoвaњу рaдa у склaду сa стaндaрдимa ИСO 9001 
(мeнaџмeнт квaлитeтoм), ИСO 14001 (мeнaџмeнт живoтнoм срeдинoм), ИСO 
45001 (мeнaџмeнт бeзбeднoшћу и здрaвљa нa рaду), ИСO 27001 (мeнaџмeнт 
инфoрмaциoнoм бeзбeднoшћу), дoкaзa o испуњeњу Energy Star критeриjумa 
eнeргeтских свojстaвa зa дoкaзивaњe eнeргeтскe eфикaснoсти и сл. 
 
Осигураник ЕПС који се налази у портфељу Компаније предузима, у складу са 
могућностима, све мере како би имао већи утицај на заштиту животне средине. 
Мере се односе на изградњу постројења за десумпоризацију димних гасова из 
термоелектрана, постројења за уклањање азотних оксида, као и система за 
отпепељавање. 
 
У складу са концептом друштвено одговорног пословања, Компанија „Дунав 
осигурање“ је подржала први фестивал јагодичастог воћа под називом „Belgrade 
Berry Festival“, који је 2. јула одржан на платоу тржног центра Галерија у 
Београду.  Представили су се органски произвођачи из целе Србије, који су уједно 
и амбасадори промотивне кампање под слоганом „Мислим на нас – купујем 
органско“, коју спроводи Национална асоцијација Србија Органика. 
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Комапнија Дунав Ре а.д.о. је 13. маја 2022. године постала потписник Принципа 
Уједињених нација за одрживо осигурање (UN PSI) и члан глобалне заједнице 
банака, осигуравача и инвеститора који се придружују Финансијској иницијативи 
Програма Уједињених нација за животну средину (UNEP FI). Прихватање 
Принципа је конкретан пример посвећености и реализацији активности које ће 
бити усмерене на претварање четири принципа одрживог осигурања у праксу и 
јачање доприноса индустрије осигурања као проценитеља ризика, осигуравача и 
инвеститора економској, друштвеној и еколошкој одрживости.  У складу са тим, 
комапнија „Дунав осигурање“ и компанија „Дунав Ре“ су пружиле подршку 
Министарству заштите животне средине и Општини Савски венац како би 
реализовали пројекат замене система грејања у вртићу „Пчелица“. У склопу 
акције редукције емисије штетних честица и озелењавања животног простора, 
тим пројектом је предвиђено прелажење са система грејања лож уљем на 
даљинско грејање на гас, како би се обезбедило чистије и здравије окружење за 
боравак најмлађих у вртићу. 
 

11.2. Однос према запосленима 
Група активно брине о својим запосленима, стварајући безбедно и здраво радно 
окружење и развијајући тимски дух. Унапређивањем и развијањем услуга, 
подизањем ефикасности пословања и иновативности, запослени као 
најзначајнији ресурс, стварају вредности које задовољавају захтеве, жеље и 
очекивања клијената, акционара и окружења у којем Група послује. 

11.2.1.Брига о запосленима 
 

Брига о запосленима се спроводи у складу са законским прописима. Група, је 
ближе прописала својa права и обавезе плавилницма,  одредбама Колективног 
уговора  и другим интерним актима. 

Значајан вид бриге о запосленима представљају солидарна давања, односно 
материјална помоћ у случајевима рођења детета, смрти члана породице, болести 
запосленог као и чланова породице запосленог. Такође, као вид материјалне 
помоћи, свако друштво Групе издваја средства за стипендирање деце 
преминулих запослених, ученика основних, средњих школа и факултета. 
Запосленима се исплаћују и средства поводом новогодишњих, божићних, као и 

васкршњих празника, затим средства за дечије пакетиће, 8.март и јубиларне 
награде. 

Брига о здрављу 

Група има одржив систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду који је 
сагласан са законском регулативом. Спроводи се оспособљавање запослених за 
безбедан и здрав рад и Програм основне обуке из заштите од пожара. 

Група je у пeриoду пaндeмиjе пoкaзaлa висoк нивo рaзумeвaњa и бригу прeмa 
зaпoслeнимa и улoжилa дoдaтнe нaпoрe кaкo би им oбeзбeдилa нeсмeтaн  рaд нa 
дaљину. Зa запослене кojи збoг прирoдe пoслa нису могли да раде од кућe, 
oбeзбeђeнa je свa нeoпхoднa oпрeмa зa зaштиту и бeзбeднo oбaвљaњe пoслa 
(мaскe, рукaвицe, срeдствa зa дeзинфeкциjу руку). Taкoђe, редовно је вршена 
стeрилизaциja прoстoрa, кaкo би сe зaштитили oд зaрaзe зaпoслeни и кoрисници 
услугa. 

У оквиру Групе, запослени су осигурани од последица незгоде, за случај тежих 
болести и хирушких интервенција, док по основу закљученог ДЗО имају право на 
здравствене прегледе у оквиру полисе осигурања и на систематски преглед. 
Такође, запосленима се уплаћује добровољни пензијски допринос. 

 Квaлитeт рaднe срeдинe, oбeзбeђуje се нa нaчин кojи узимa у oбзир aдeквaтaн 
пословни прoстoр, услoвe рaднe срeдинe и квaлитeтнo функциoнисaњe 
срeдстaвa зa рaд. 

Кадровска питања 

Правилницима о организацији и систематизацији послова у оквиру Групе, за све 
запослене су дефинисани степен образовања и компетентности које су 
неопходне за обављање послова. Компетенције запослених се процењују на 
основу одговарајућег формалног образовања, обуке и радног искуства. 

Група омогућава запосленима образовање, стручно оспособљавање и 
усавршавање када то захтевају потребе процеса рада и увођење новог начина и 
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организације рада. Трошкови образовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања обезбеђују се из средстава Групе. 

11.2.2. Родна равноправност и  пoштoвaњe људских 
прaвa 

Запослени у оквиру Групе имају третман једнаких могућности и поступања 
независно од расе, пола, родитељства, вере, политичке припадности, личних 
односа, националности, друштвеног порекла, здравља, старости, инвалидитета 
и других личних карактеристика. 

Група поштује начела да се према запосленима не сме примењивати директна 
или индиректна дискриминација у запошљавању, едукацији, напредовању и 
промоцији, или да се на неки начин повреде повезана права. Негује се политика 
толеранције, изградња колективног и тимског рада. 

У оквиру Групе је избалансирано учешће оба пола у укупном броју запослених. У 
родној структури менаџмента учешће жена је на задовољавајућем степену. У 
укупнoм брojу обука зaпoслeних, подједнако су заступљена оба пола. 

11.2.3. Бoрба прoтив кoрупциje и питaњa у вeзи сa 
пoдмићивaњeм 

У оквиру Групе се оспособљавају запослени на подручју друштвене 
одговорности, како би се спречило подмићивање, корупција или изнуда са циљем 
да се оствари објективност и независност свих учесника у послу у складу са 
одредбама Кодекса етике и пословног понашања. 

Сви запослени и спољни сарадници, у обавези су да се у свакодневном раду 
придржавају.  Група послује на транспарентан, поштен и савестан начин, у жељи 
да избегне или ублажи трошкове, ризике и штету од укључивања у активности 
везане за мито, како запослених тако и свих заинтересованих страна.  У оквиру 

Групе примењује се начела против мита сагласно захтевима стандарда ИСО 
37001:2016. 

11.2.4. Остале активности на пољу бриге о запосленима 

У оквиру Групе постоји и посебна секција „Дунав Арс" која се бави уметношћу, пре 
свега сликарством, вајарством, поезијом и фотографијом. У холу Матичног 
друштва, у Македонској 4, током године се организују бројне изложбе различитих 
еминентних уметника. Удружење планинара „Дунав“ окупља запослене који су 
љубитељи природе и заједно проводе време на организованим планинарским 
излетима, а неки од њих већ су освојили више познатих светских врхова – Монт 
Еверест, Денали, Тубкал… 

Један од показатеља  бриге о запосленима, као најбитнијем ресурсу, огледа се и 
у ниској стопи флуктуације запослених.  

 

11.3.Однос према клијентима 
Група је непрестано орјентисана ка клијентима. Обезбеђена је двосмерна 
комуникација путем контакт центра, званичних сајтова Матичног и зависних 
друштава,  као и путем друштвених мрежа: Facebook, LinkedIn, Instagram, You 
Tube, Viber. Клијентима Дунав пензионог фонда се достављају корисничка имена 
и шифре за увид у стање рачуна 24/7. Такође им се једном годишње доставља 
извод са стањем на рачуну за претходну годину. 

Матично друштво и зависна друштва су доступна за све што је клијентима 
потребно, за сваку врсту помоћи, посебно када се десе непредвиђене и тешке 
ситуације. Такав однос клијенти су препознали и наградили својом лојалношћу и 
позитивним ставом према бренду ''Дунав осигурање''. 
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11.4. Однос према заједници 
Група је своје активности усмерила на подршку локалне и шире друштвене 
заједнице. Посебно је орјентисана на партнерство, односно циљ бр. 17. под 
називом „Партнерством до циљева“ преко ког реализује и све остале циљеве 
одрживог развоја које је Организација Уједињених нација дефинисала 2015. 
године у Паризу. 

Остварено је партнерство на свим нивоима, како са локалном заједницом, 
органима локалне самоуправе, министарствима и другим владиним 
институцијама, тако и са невладиним сектором, спортским удружењима, 
образовним установама, породицама којима је потребна помоћ, талентованим 
појединцима и другима. 

Група улаже у: 

 образовање,  
 спорт,  
 културу, 
 здравство и  
 уметност.  

Такође, ппомаже социјално угрожене групе и пројекте хуманитарног карактера. 

Неки од најзначајнијих пројеката у периоду I-VI 2022. године су: 

- пројекат „Буди храбра“, који има за циљ подизање свести о 
распростањености рака дојке и важности превенције и раног откривања 
малигнитета, Матично друштво је подржало удружење „ Жена уз жену“. 
У склопу акције караван са ултразвучним апаратима и неопходном 
опремом за дијагностички преглед, обилазио је градове по Србији, како 
би у сваком од њих пружио могућност женама да се бесплатно прегледају 
пројекат. 

- ''С Тамаром у акцији'' где Компанија „Дунав осигурање“ учествује као 
партнер у реконструкцији кућа социјално угроженим породицама са 
децом у циљу да допринесе да што већи број деце  има прихватљиве и 
подстицајне услове за учење и развој. 

- ''Пријатељ од детињства'' који Компанија „Дунав осигурање“  реализује 
са бројним партнерима. То је најбројнији и најутицајнији пројекат који се 
реализује у Србији, али делом и у региону бивше Југославије. Водећи 
партнер у том пројекту је организација ''Спортске игре младих'', а већ пар 
година такмичење носи назив ''Дунав осигурање, Спортске игре младих''. 
Циљна група су деца основно-школског узраста, негујемо пријатељство, 
разумевање, толеранцију, спортски дух и здрав начин живота. 

На територији целе Србије Група донацијама помаже предшколским установама 
и школама,  укључујући и установе за децу и омладину са сметњама у развоју, 
као и установе припадника националних мањина, да се простор за учење и игру 
ученика уреди и осавремени. Вођени том мисијом стварања лепших и хуманијих 
животних услова за најмлађе, Матично друштво и „Новак Ђоковић“ Фондација 
кроз вишегодишње партнерство наставили су да спроводе пројекте друштвене 
одговорности, а потврда оваквих активности је и пројекат реконструкције, 
адаптације и опремања вртића широм земље. Једно од таквих пројеката је 
адаптирани објекат „Лептирић“ у селу Велики Поповић у општини Деспотовац, где 
су најмлађи добили идеалне услове за раст и развој. 

 Група пружа подршку водећим спортским клубовима ''Црвена Звезда'', 
''Партизан'', ''Војводина'', као  и бројним локалним спортским клубовима. У првој 
половини 2022. години, Матично друштво је подржало и Светско атлетско 
првенство. 
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12. ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЉАЊУ МАТИЧНОГ ДРУШТВА 

 

У складу са чланом 368. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 
РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 52/2015, 44/2018, 95/2018 и 

91/2019) и чланом 68. Статута Матичног друштва, Извршни одбор Матичног 
друштва је у 2017. години донео Одлуку о прихватању Кодекса корпоративног 
управљања Привредне коморе Србије, објављеном у "Службеном гласнику РС", 
бр. 99/2012, као Кодекс који се примењује у пословању. 

12.1. Права акционара 
Права акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. су следећа: 

 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. 

Информисаност акционара спроводи се у складу са законима и Статутом 
Матичног друштва. Информисаност осталих лица спроводи се у складу са 
важећом законском регулативом. 

У првој половини 2022. године одржане су 4 седнице Скупштине акционара (1 

редовна и 3 ванредне). 

12.2. Избор, састав и рад органа управљања, 
одбора, комисија и њихове надлежности  

 

Управу Матичног друштва чине Надзорни одбор и Извршни одбор. 

12.2.1. Избор чланова органа управљања 

Избор чланова Извршног и Надзорног одбора Матичног друштва и одлучивање о 
накнадама дефинисани су одредбама Статута,  Законa о осигурању и Законa о 
привредним друштвима.  

У циљу усклађивања органа управе Матичног друштва са  изменама у основном 
капиталу истог, oдредбе Статута о саставу Надзорног одбора и Комисије за 
ревизију измењене су током 2021. године. На седници Скупштине Матичног 
друштва одржаној 15. новембра 2021. године извршена је измена Статута, којим 
је између осталог, промењен начин избора и смањен број чланова Надзорног 
одбора са девет на пет чланова, док је број чланова Комисије за ревизију смањен 
са пет на три члана. Такође, изменом Статута усвојеној на седници Скупштине 
одржаној 30. марта 2022. године, измењен је број чланова Извршног одбора са 
шест на пет чланова. 

Након спроведеног поступка преноса друштвеног капитала Матичног друштва 
именовани су чланови Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за 
ревизију, у мају 2022. године, у складу са изменама Статута, а до именовања 
нових чланова, послове из своје надлежности обављао је постојећи Извршни 
одбор, Надзорни одбор и Комисија за ревизију. 

У складу са Законом о осигурању, чланови управе Матичног друштва, пре 
именовања од стране органа дефинисаних у Статуту Матичног друштва, морају 
да добију сагласност  за обављање функације члана управе од Нардоне Банке 
Србије. 

Скупштина одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора и 
утврђивању накнада за њихов рад. 
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Надзорни одбор одлучује о именовању и разрешењу председника и чланова 
Извршног одбора и председника и чланова Комисије за ревизију и одређује 
накнаду за њихов рад. 

12.2.2. Састав органа управљања 

У циљу усклађивања органа Матичног друштва са променама у капиталу истог, 
након поступка преноса друштвеног капитала, на Ванредној седници Скупштине 
Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 13. маја 2022. године, разрешени су 
чланови Надзорног одбора, Татјана Вукић (председник), Синиша Јовановић, 
Светислав Трифуновић, Сарита Олевић, Милица Милићевић (престала дужност 
члана са 01.04.2022. године због подношења писане оставке), Милена Марковић, 
Јелена Танасковић.   

На наведеној седници Скупштине, за чланове Надзорног  одбора, по добијању 
претходне сагласности на избор од стране Народне банке Србије,  именовани су: 
 

1. Татјана Вукић, представник Републике Србије, председник, (независан 
члан). По образовању је мастер инжењер организационих наука. Мандат 
траје до 14.05.2026. године (четворогодишњи). Решење Народне банке 
Србије Г. бр. 3133 од 07.02.2022. године. 

 
2. Светислав Трифуновић, представник Републике Србије, члан, (независан 

члан). По образовању је  дипломирани економиста. Мандат траје до 
14.05.2026. године (четворогодишњи). Обавља функцију председника 
Комисије за ревизију Компаније. Решење Народне банке Србије Г. бр. 3159 
од 08.02.2022. године. 

 
3. Милена Марковић, представник Републике Србије, члан. По образовању 

је дипломирани правник. Мандат траје до 14.05.2026. године 
(четворогодишњи). Решење Народне банке Србије Г. бр. 3765 од 
02.03.2022. године. 

 
4. Јелена Танасковић, представник Републике Србије, члан. По образовању 

је дипломирани економиста. Мандат траје до 14.05.2026. године 

(четворогодишњи). Председник је Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. 
Бања Лука.Решење Народне банке Србије Г. бр. 3766 од 02.03.2022. године  

 
5. Владимир Узелац, представник Републике Србије, члан. По образовању 

је дипломирани економиста. Мандат траје до 14.05.2026. године 
(четворогодишњи). Решење Народне банке Србије Г. бр. 4302 од 
15.03.2022. године. 

 
Чланови Извршног одбора: 
 
Др Драгици Јанковић престало је чланство у Извршном одбору 28. јануара 2022. 
године, разрешењем. 
На седници Надзорног одбора, одржаној 19. маја 2022. године, именовани су, по 
добијеној претходној сагласности на избор од стране Народне банке Србије : 
 Ивана Соковић, председник Извршног одбора. По образовању је мастер 

инжењер организационих наука. Мандат траје до 19.05.2026. године 
(четворогодишњи). Председник је Скупштине Државне лутрије Србије, 
председник Управног одбора Удружења осигуравача Србије и члан Управног 
одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука. Решење Народне банке Србије Г. 
бр. 5474 од 21.04.2022. године.  
 

 Милош Милановић, члан. По образовању је дипломирани правник. Мандат 
траје до 19.05.2026. године (четворогодишњи) . Председник је Надзорног 
одбора „Дунав ауто“ д.о.о. Решење Народне банке Србије Г. бр. 5475 од 
21.04.2022. године. 

 
 Бојан Раичевић, члан. По образовању је мастер менаџер у области 

менаџмента и бизнисa. Мандат траје до 19.05.2026. године 
(четворогодишњи). Члан је Надзорног одбора „Дунав ауто“ д.о.о. Решење 
Народне банке Србије Г. бр. 5473 од 21.04.2022. године 

 

 Милица Ђурђевић, члан. По образовању је дипломирани економиста. 
Мандат траје до 19.05.2026. године (четворогодишњи). Решење Народне 
банке Србије Г. бр. 5253 од 14.04.2022. године. 

 








		2022-08-18T14:07:48+0200
	Ivana Soković 200010855




