
 

  Одрживе финансије и осигурање:  

ЕУ принципи, праксе и изазови 

Facta 
Universitatis, 
Series: 
Economics and 
Organization 

је  интернационални 

часопис са  

отвореним 

приступом.  Издавач 

је  Универзитет  у  

Нишу (Република 

Србија) .  Часопис 

публикује  радове  

из области 

економије  и  

организације  у  

четири  бро ја  

годишње од 1993.  

године.  

Часопис се  

индексира у 

следећим базама :  

EconL i t ,  DOAJ,  

ERIH PLUS,  Index 

Copern icus  

In ternat iona l ,  

CEEOL,  EconBiz,  

SCIndex (Serb ian  

Ci ta t ion  Index) ,  

C i teFactor ,  OAJI ,  

DRJI ,  Journa lTOCs,  

EZB,  Goog le  

Scho lar ,  BASE,  

ROAD, SUNCAT,  

INFOBASE INDEX.  

Више  ин фо р ма ци ја  о  

ча со п ису :  

h t t p : / / ca so p is i . j u n i s .n i . a

c . r s / in d ex .ph p /FUEc onO

rg / i n d ex   

Међународна научна конференција 

Одрживе финансије, осигурање и  извештавање: 
принципи, праксе и изазови 

 Имајући у виду значај одрживих финансија, 

које представљају најважнију карику 

одрживости у финансијском регулаторном 

оквиру ЕУ, међународна научна конференција 

у организацији Универзитета у Нишу, била је 

усмерена на принципе, праксе и изазове у 

области одрживих финансија, осигурања и 

извештавања.  

Одрживост не представља више само питање 

које је у надлежности одељења за друштвену 

одговорност појединачних компанија. Данас 

су питања одрживости саставни део кључних 

пословних активности у свим индустријама. 

Услед важног утицаја одрживе финансије 

имају централну улогу у увођењу стандарда 

одрживости широм света. Истовремено 

инвеститори, нарочито институционални 

инвеститори, све више захтевају 

обелодањивање ширег спектра информација 

које превазилазе оквир  традиционалног 

финансијског извештавања у циљу 

повезивања стратегија компанија, 

корпоративног управљања, еколошких и 

друштвених перформанси са њиховим 

дугорочним  конкурентским предностима и 

креирањем вредности.  

 

 

Због ситуације са пандемијом Covid-19, 

конференција је одржана онлајн 24. маја. 

Конференција је окупила 42 научника из 

седам земаља и са једанаест универзитета. 

Академици из Аустрије, Индије, Холандије, 

Северне Македоније, Румуније, Словеније и 

Србије презентовали су 18 научних радова 

који су били фокусирани на одрживе 

финансије и корпоративно управљање, 

осигурање за инклузивни и одрживи раст и 

будућност корпоративног извештавања у 

одрживој економији.  

Главни говорник на конференцији био је др. 

Стефан O. Грбениц, доцент на Институту за 

пословну економију и индустријску 

социологију на Техничком универзитету у 

Грацу. Представио је истраживање о процени 

бета угљеника користећи оквир 

вишефакторског модела, као и креирање 

вредности путем смањења ризика.  

Након двоструко слепе стручне рецензије, 

одабрани радови са конференције биће 

обајвљени у посебном броју часописа Facta 

Universitatis, Series: Economics and 

Organization (FU Econ Org), у издању 

Универзитета у Нишу. 

у овом броју 

Међународна научна конференција   стр.1 

Рачуноводство и одрживост  стр.2 

Округли сто – панел дискусија стр.3 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/index
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/index
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/index


 

                                                               

 

  

 

На данашњем степену привредног развоја, 

економске активности правних лица често 

превазилазе границе одрживости еколошких 

система. Због тога је неопходно контролисати 

економске активности сходно принципима 

одрживог развоја и успоставити системе 

евиденције и извештавања о аспектима очувања 

животне средине, како на нивоу правних лица, тако 

и на нивоу националне економије.  Све израженији 

еколошки проблеми последица су људске свести и 

неодговорности према сопственој будућности, као 

и оријентација ка личном благостању. Степен 

утицаја на животну средину директно је условљен 

делатношћу којом се правна лица баве. 

Прерађивачка индустрија је највише оријентисана 

ка коришћењу природних ресурса. Погрешно је 

закључити да правна лица ван прерађивачке 

индустрије не утичу штетно на животну средину. 

Разлика је само у нивоу штетности коју генеришу. 

Сви у већој или мањој мери загађују животну 

средину, односно сва правна лица имају утицај на 

животну средину. Стога је неопходно предузети 

бројне мере у циљу очувања и заштите животне 

средине, будући да је то битна претпоставка 

одрживог развоја. Једна од тих мера јесте развој 

нове рачуноводствене парадигме, која се често 

назива еколошким рачуноводством. Нова 

рачуноводствена парадигма је произашла из 

еколошког менаџмента, релативно нове гране која 

се развила у оквиру менџмента и оријентисана је 

ка очувању животне средине. Традиционално 

рачуноводство посматра природне ресурсе са 

аспекта власништва, класификације у оквиру 

имовине, почетног признавања и накнадног 

вредновања. Ово су разлози који су условили 

развој нове рачуноводствене парадигме. 

Еколошко рачуноводство је настало као потреба 

да се процене еколошке вредности природних 

ресурса, да се адекватно обухвате у пословним 

књигама и прикажу у финансијским извештајима 

правног лица. На тај начин еколошко 

рачуноводство индиректно доприноси очувању 

животне средине и одрживог развоја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Ивана Медвед 

у звању доцента на 

Економском факултету у 

Суботици, Универзитета 

у Новом Саду.  

На катедри за финансије 

и рачуноводство предаје 

предмете Управљачко 

рачуноводство, 

Рачуноводство 

финансијских 

организација и јавног 

сектора и Контролинг на 

основним академским 

студијама и 

Рачуноводство јавног 

сектора на 

постдипломским 

студијама.  

  

Еколошки одговорна правна лица би требала да, 

уз своје редовне финансијске извештаје, сачине 

тзв. Извештај о очувању животне средине у оквиру 

којег би обухватила оне активности које су 

усмерене ка животној средини. То би 

подразумевало да се у оквиру традиционалног 

рачуноводства развије посебна рачуноводствена 

парадигма, тј. зелено рачуноводство.  Зелено 

рачуноводство би требало да допринесе 

успостављању једног сасвим новог приступа 

према животној средини код правних лица, који ће 

подићи њихову друштвену одговорност према 

окружењу у ком доминантно место припада 

очувању и заштити животне средине. Финансијско 

извештавање о заштити животне средине још увек 

није обавезно у свим земљама, мада се томе тежи.  

Такође, не постоји ни стандардизована форма 

извештавања. Класични финансијски извештаји не 

пружају адекватне и прегледне податке о 

трошковима усмереним ка очувању животне 

средине. Стога постоји потреба да се у 

савременим пословним условима саставе додатни 

финансијски извештаји, тзв. биланси еколошке 

ефикасности (биланси успеха животне средине) 

који треба да рефлектују користи које је правно 

лице имало у свом пословању по основу подизања 

еколошке свести и повећања еколошке 

ефикасности свог пословања. 

Нова рачуноводствена парадигма у нашој земљи 

је тек у повоју, што није изненађујуће ако се 

сагледа ситуација у сектору индустрије и њених 

највећих загађивача. Наиме, индустрију наше 

земље чека дуг пут ка испуњењу свих захтева 

везаних за заштиту животне средине, а претходно 

јој предстоји завршетак реконструкције и 

реинжењеринга. Процесу смањења загађења је 

потребно систематски и плански приступити, што 

укључује и замену старих постројења, увођење 

нових технолошких операција и поступака, а све у 

циљу очувања животне средине и здравља људи. 

Улога нове 

рачуноводствене 

парадигме у  

функцији 

одрживог развоја  

www.sufin.ni.ac.rs 

др Ивана Медвед, Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду 
 



 

  

Округли сто – панел 
дискусија 

Главни говорници 

Иновативни 
трендови и одрживе 
праксе у индустрији 
осигурања  
 

Дигитална револуција и 

захтеви за одрживошћу 

представљају најважније 

детерминанте економског 

развоја током последњих 

година. Имајући у виду 

разноврсну улогу индустрије 

осигурања у друштву, њено 

ангажовање у питањима 

одрживости се може сматрати 

важном прекретницом у 

постизању одрживог 

финансијског система, као и 

одрживог економског развоја. 

Принципи одрживог осигурања 

који су објављени на  

Конференцији УН o oдрживом 

развоју 2012. године 

представљају оквир за 

разматрање еколошких, 

друштвених и економских 

ризика у глобалној индустрији 

осигурања, а такође и основу 

за додатно јачање иницијатива 

у циљу остваривања зелене 

економије. Имплементација 

информационо-комуникационе 

технологије у осигурању може 

имати бројне бенефите, попут 

проширења обима и смањења 

трошкова удруживања ризика  

као и обезбеђивања новог 

увида у ризике. Мулти-

стејкхолдерски приступ, 

односно ангажовање у 

активностима стејкхолдера и 

регулаторних органа може  

омогућити осигуравајућим 

компанијама да свој 

потенцијал искористе у сврху 

остваривања одрживог развоја.  

Неке од најважнијих тема о 

одрживом осигурању и 

технолошким трендовима у 

индустрији осигурања које су 

разматране на Округлом столу  

у организацији Универзитета у 

Нишу су следеће: 

- Иновативни производи 

осигурања и како смањити јаз у 

заштити 
- Дигитална трансформација у 

индустрији осигурања  

- Одрживо осигурање – 

тренутни тренд на нивоу ЕУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор Карел Ван Хуле 

предаје на Економском и 

Пословном факултету на   

Католичком Универзитету у 

Лувену, као и на Економском 

факултету Гете Универзитета у 

Франкфурту где је ангажован у 

Међународном центру за 

регулацију осигурања. Члан је 

Одбора за надзор јавног 

интереса и Одбора Бермудске 

монетарне управе.  

Био је шеф осигурања и пензија 

у Европској комисији до марта 

2013. године  и том приликом је 

био одговоран за развој 

концепта Солвентност II. У том 

својству, представљао је 

Eвропску комисију у оквиру 

Европског тела за осигурање  и 

професионалне пензије, а 

такође био је и члан техничког 

комитета Међународног удру-

жења супервизора осигурања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горазд Чибеј, LLM 

је од јануара 2018. године 

директор Агенције за надзор 

осигурања Словеније, а од 

новембра 2017. године је и 

председник Савета стручњака 

Агенције. Члан је надзорног 

одбора Европског тела за 

осигурање  и професионалне 

пензије, а такође је именован и за 

заменског члана Комисије за 

посредовање.  

Регионални је координатор за 

ЦЕЕТ регион у оквиру Извршног 

комитета Међународног 

удружења супервизора 

осигурања.  

Од 2019. године је  и члан  

Савета  Агенције за тржиште 

хартија од вредности Словеније.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаел Брандстетер  

је менаџер за ЕУ и међународне 

послове у Удружењу осигуравача 

Аустрије са седиштем у Бечу. 

Одговоран је за односе 

Удружења са институцијама ЕУ, 

као и за тржишта осигурања у 

централној, источној и 

југоисточној Европи. Придружио 

се Удружењу осигуравача 

Аустрије 2014. године.  

Пре придруживања Удружењу, у 

периоду од 2008. до 2014. 

године, био је саветник у ЕУ 

канцеларији Савезне привредне 

коморе Аустрије у Сталном 

представништву Аустрије при ЕУ 

у Бриселу, при чему је био 

одговоран за финансијске услуге, 
трговинску политику, пореску 

политику и промоцију спољне 

трговине.   

 

www.sufin.ni.ac.rs 



 

Erasmus+ Programme 
Jean Monnet Activities 

Jean Monnet Academic Modules 
Project Reference:  
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Компанија Дунав 

осигурање  

Компанија Дунав осигурање 

је лидер на српском 

тржишту осигурања  са 

широком палетом од преко 

180 услуга и укупним 

тржишним учешћем од 

27%. Компанија има 

најдужу традицију и 

искуство у Србији у области 

животних осигурања, са 

забележеним растом од 

преко 20% у последње две 

године. 

Компанија Дунав осигурање 

такође настоји да увек 

учествује у пројектима који 

су намењени младима, као 

и особама којима је помоћ 

неопходна. 

Извор: 

https://www.dunav.com/en/ab

out-us/company/ 

 

Подршка Европске комисије за израду ове публикације не представља одобрење њеног садржаја који одражава 

искључиво ставове аутора. Европска комисија се не може сматрати одговорном за било какву употребу информација 

изнетих у овој публикацији. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Предстојећи догађаји 

•  Урсула фон дер Лајен одговара на питања о Зеленом 
договору 

Догађај организује Школа за транснационално управљање и нуди могућност учесницима 

да поставе питања специјалном саветнику за питања Европског зеленог договора Kurt-у 

Vandenberghe путем чета на Јутјубу.   

Више информација: https://live-eui.cloud.contensis.com/events?fbclid=IwAR2cUaiVMc-

3jmFy9zVVyCixbWh-lgFoCJaQhSWnNIMPJRZpYvKd4EzWNew&id=540519  

  

•  Девети Светски форум одрживости 

Септембра 2021. године обележава се шеста годишњица Агенде 2030 за одрживи рззвој 

и УН Циљева одрживог развоја, а такође се посвећује пажња периоду када је  већи део 

света увео различите форме локдауна или управљања пандемијом. На 9. Светском 

форуму одрживости биће размотрени сви аспекти ових нових и еволуирајућих односа и 

њихов утицај на одрживост. Следећи иницијативу Светског форума одрживости 2020 да 

се догађај о питањима одрживости учини још одрживијим, Форум ће бити организован као 

глобални онлајн догађај, при чему ће регистрација бити бесплатна.  

       More info: https://wsf-9.sciforum.net/#program  

 

•  Конкурс за избор најбољих студентских радова о ЕУ 

Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије  расписало је наградни 

конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и 

процесу приступања Републике Србије Европској унији. Циљ овог наградног конкурса је да 

непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним 

аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској Унији.  

Више информација: https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2364/detaljnije/w/0/raspisan-konkurs-za-

izbor-najboljih-studentskih-radova-o-eu/  

https://live-eui.cloud.contensis.com/events?fbclid=IwAR2cUaiVMc-3jmFy9zVVyCixbWh-lgFoCJaQhSWnNIMPJRZpYvKd4EzWNew&id=540519
https://live-eui.cloud.contensis.com/events?fbclid=IwAR2cUaiVMc-3jmFy9zVVyCixbWh-lgFoCJaQhSWnNIMPJRZpYvKd4EzWNew&id=540519
https://wsf-9.sciforum.net/#program
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2364/detaljnije/w/0/raspisan-konkurs-za-izbor-najboljih-studentskih-radova-o-eu/
https://www.mei.gov.rs/srp/vesti/2364/detaljnije/w/0/raspisan-konkurs-za-izbor-najboljih-studentskih-radova-o-eu/

