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Игор  Ивановски  

(Универзитет Св.  
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секретар ,  Бојан  

Србиноски 

(Универзитет Св.  

Климент Охридски ) .  

 

Више информација  о  

EERIA:  
ht tps: / /eer ia .org /    

Источноевропско удружење за ризик и осигурање (енгл . Eastern 
European Risk and Insurance Association) – EERIA 

Тржишта осигурања у источној Европи не добијају 

адекватну пажњу истраживача, професионалаца, и 

креатора политика у региону услед ограничене 

величине тржишта и недостатка података. 

Истраживачи који настоје да искористе доступност 

података и да публикују радове у научним часописима 

високог ранга, углавном се фокусирају на питања која 

се односе на развијена тржишта осигурања. 

Професионалци који су стекли практична знања из 

индустрије, не посвећују довољно пажње додатном 

образовању из области ризика и осигурања. У 

коначном, и креатори политика, који се суочавају са 

бројним изазовима приликом њиховог формулисања и 

имплементације, запостављају питања управљања 

ризиком. Имајући у виду претходно наведено, јавила 

се потреба са оснивањем удружења чији ће циљ бити 

подстицање истраживања у области ризика и 

осигурања у региону, ради повезивања индустрије и 

академске заједнице, али и ради наглашавања 

важности разумевања ризика и управљања ризиком 

као средства за смањења трошкова за друштво. Стога, 

на иницијативу академика и професионалаца из 

региона, основано је  Источноевропско удружење за 

ризик и осигурање (енгл. Eastern European Risk and 

Insurance Association – EERIA). EERIA представља 

платформу за промовисање истраживања, развијање 

и ширење знања о ризику и осигурању, а такође 

стимулише и развој тржишта осигурања у 

источноервопском региону. Мисија удружења je да 

прошири сарадњу између академске заједнице и  

 

практичара по питању заједничких интереса, пружи 

могућност професионалне интеракције између 

академика, практичара и студената, промовише развој 

и разумевање примењених истраживања, као и да 

побољша квалитет образовања у области ризика и 

осигурања.  

EERIA нуди могућност чланства које пружа вредност 

за појединце и институције повезаним са пословима 

осигурања попут: повезивања са руководиоцима, 

регулаторним органима и академицима широм света; 

придруживања у одборима; приступа наставним 

ресурсима; присуства годишњој скупштини EERIA и 

Годишњој истраживачкој конференцији; добијања 

најновијих EERIA информација о томе шта се дешава 

на плану управљања ризицима и осигурања у региону; 

промовисања могућности за професионално 

усавршавање, као и могућности добијања спонзорства 

и грантова.  

Оснивање EERIA изазвало је интересовање код 

професионалаца и истраживача широм света и 

иницирало је интензивније напоре за размену 

академских, професионалних и идеја за креирање 

политика. Удружење ће наставити да снажно 

афирмише присуство у глобалној заједници за све оне 

које деле мисију EERIA, као и да сарађује са 

Америчким удружењем за осигурање и ризик, Азијско-

пацифичким удружењем за ризик и осигурање и 

другим удружењима у циљу подстицања трансфера 

знања. 

 

у овом броју 

Представљање EERIA стр.1 

   Међународна рачуноводствена 

регулатива стр.2 

Утисци полазника стр.3 

https://eeria.org/


 

                                                               

  

 

Пре пола века, под утицајем Уједињених 

Нација, нагло је порасло интересовање за 

управљање заштитом животне средине (ЗЖС 

у даљем тексту) на глобалном нивоу. ЗЖС се 

на макро нивоу посматра као компонента 

одрживог развоја, док на микро нивоу 

представља елемент друштвене 

одговорности правних лица. Концепт 

друштвене одговорности и концепт одрживог 

развоја често се користе као синоними, а 

главна разлика између њих огледа се у томе 

да је концепт друштвене одговорности 

првенствено усмерен на правна лица и 

пословни аспект, док се концепт одрживог 

развоја базира на могућности просперитета 

свих облика живота на Земљи.  Уколико се 

правна лица понашају друштвено одговорно, 

могу остварити користи којима ће превазићи 

улагања и трошкове ЗЖС.  

Агенција за заштиту околине прва је, 1995. 

године, представила документ „Увод у 

рачуноводство заштите животне средине – као 

алат пословног менаџмента: кључни концепти 

и термини“, који представља полазиште и 

основу за даља истраживања у рачуноводству 

ЗЖС. Само рачуноводство ЗЖС уско је 

повезано са серијом стандарда ISO 14000 и на 

тај начин је део процеса доношења одлука и 

инструмент за реализацију циљева и 

стратегија правних лица. ISO стандарди су 

релевантне смернице у области 

рачуноводства ЗЖС, а посебно се издваја ISO 

14001. Овим стандардом се захтева од 

независних ревизора да потврде да ли правна 

лица имају ефикасне интерне политике и 

планове процене и имплементације 

неопходне за управљање потенцијалним 

утицајима на животну средину на адекватан 

начин. ISO 14001 је практични алат за 

менаџмент правних лица која се не 

задовољавају искључиво радом у складу са 

законом, него теже стратешком приступу којим 

се инвестирање у ЗЖС може вратити и имати 

вишеструке користи.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

др Сунчица 

Милутиновић  

у звању ванредног 

професора на 

Економском факултету у 

Суботици, Универзитета 

у Новом Саду. На 

Катедри за финансије и 

рачуноводство предаје 

предмете Основе 

рачуноводства и 

Контролинг на основним 

академским студијама. 

 

 

У области Међународних стандарда 

финансијског извештавања не постоји ни један 

стандард којим се детаљно разматра 

проблематика трошкова ЗЖС. Међутим, МРС 

1 Презентација финансијских извештаја, 

даје могућност правним лицима да састављају 

додатне извештаје у које спадају и извештаји 

о ЗЖС. 

Први овакви извештаји објављени су 1989. 

године, када су правна лица из области 

хемијске и нафтне индустрије имала проблеме 

са репутацијом због проузрокованих 

еколошких проблема.  

МРС 37 Резервисање, потенцијалне обавезе 

и потенцијална имовина, предвиђа обавезу 

да правна лица врше резервисања за 

трошкове везане за обнављање природних 

богатстава. Ту спадају трансакције које се 

односе на промене у постојећим обавезама по 

основу престанка коришћења и обнављања 

средстава, правима на учешће у фондовима 

ЗЖС за престанак коришћења и обнављања 

средстава, те обавезе настале по основу 

санације земљишта, опреме и постројења чија 

употреба престаје, као и по основу 

прикупљања, одлагања и рециклирања 

електричног и електронског отпада.  

Истиче се и МСФИ 6 Истраживање и 

процењивање минералних ресурса, који 

захтева побољшања постојеће 

рачуноводствене праксе у овој области. Од 

правних лица која признају средства за 

истраживање и процењивање минералних 

ресурса захтева се да изврше процену тих 

средстава због умањења вредности у складу 

са МРС 36 Умањење вредности имовине. 

Додатно се захтевају обелодањивања којима 

се идентификују и објашњавају износи у 

финансијским извештајима настали услед 

истраживања и процењивања минералних 

ресурса и којим се помаже корисницима 

финансијских извештаја да разумеју износ, 

време и извесност будућих токова готовине у 

вези са овако признатим средствима за 

истраживање и процењивање. 

www.sufin.ni.ac.rs 

др Сунчица Милутиновић, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду 
 



   

  

Трећа генерација 

SUFIN полазника 

 

На почетку треће академске 

године SUFIN модула, желимо 

да се захвалимо свим 

учесницима на изузетно лепим 

речима.  

У претходне две године модул 

је успешно завршило 50 

студената Универзитета у 

Нишу. Прослава Еразмус дана 

на Универзитету у Нишу 

окупила је све полазнике да 

поделе своја искуства и добију 

сертификате.  

Посебно смо поносни на 

чињеницу да привремена 

обустава одржавања наставе у 

просторијама факултета као 

последица пандемије Covid-19 

није утицала на наше курсеве. 

Полазници и професори су се 

прилагодили новој реалности и 

придружили су се онлајн 

часовима и виртуелном 

обиласку компаније Johnson 

Electric.  

Сходно продужетку онлајн 

наставних активности у складу  

са препорукама о здрављу и 

безбедности, настава ће се 

одвијати онлајн. Међутим, 

потрудићемо се да накнадно 

огранизујемо додатне 

активности уживо уз 

поштовање свих мера 

превенције.  

Поздрављамо трећу 

генерацију полазника и желимо 

им пуно успеха у будућим 

подухватима на SUFIN модулу! 

Останите здрави и безбедни и 

уживајте у зеленим 

финансијама и осигурању!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милош Илић, студент 

мастер студија 

Када сам први пут чуо за 

програм, тема ме је јако 

заинтересовала, али сам имао 

недоумицу да ли ћу због својих 

обавеза моћи да се уклопим у 

програм. У разговору са 

професорима, моје 

интересовање је само додатно 

порасло и одлучио сам да ћу се 

ипак пријавити и покушати све да 

уклопим и ако би ми можда било 

мало напорно.  

Данас, као запослено лице, могу 

да кажем да знања нису била 

само нова, већ и изузетно 

примењива, како на разговору за 

посао, тако и сада током рада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јована Миленовић, студент 

докторских студија 

Као студент Економског 

факултета схватила сам да је 

потребно континуирано 

усавршавати се и стицати нова 

знања и вештине. Управо је то 

разлог зашто сам одабрала да 

будем полазник овог модула и ни 

најмање нисам погрешила.  

Модул је организован кроз 

предавања, радионице, посете 

предузећима и динамичне 

интеракције студената и 

професора. Колико сам уживала 

нисам имала осећај да је модул 

трајао 85 часова. Завршени 

модул ми је донео нове вештине 

и подстакао на истраживачке 

задатке у области одрживих 

финансија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петар Дамњановић, 

студент мастер студија 

Током трајања модула, 

употпунио сам знање стечено на 

факултету и заинтересовао се да 

наставим са истраживањем. 

Модул је покрио интересантне и 

актуелне теме о одрживом 

развоју, „зеленим“ трендовима, 

ризицима и праксама Европске 

уније. Након сваког предавања, 

било је могуће проверити 

разумевање садржаја, а 

професори су увек били доступни 

за додатна питања и појашњења.  

Са осталим учесницима сам 

често радио у тимовима и на 

практичним примерима што бих 

истакао као велику предност.  

 

www.sufin.ni.ac.rs 

Полазници SUFIN модула  



 

 

Erasmus+ Programme 
Jean Monnet Activities 

Jean Monnet Academic Modules 
Project Reference:  

611831-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-MODULE 

Start: 01-09-2019  End: 31-08-2022 

 

CFA друштво 

Србија  

Као једно од друштава 

чланица CFA института, 

CFA друштво Србија 

повезује чланове са 

глобалном мрежом 

инвестиционих 

професионалаца.  

Друштво настоји да утиче 

на локално тржиште 

повезивањем локалних 

стручњака за инвестиције, 

применом етичких 

стандарда и сарадњом са 

заинтересованим 

стејкхолдерима како у 

индустрији тако и у 

академској заједници.  

Извор: 

https://www.cfaserbia.com/  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 

 

•  ЕУ Мисије информативни дани 

Догађај има за циљ да информише потенцијалне подносиоце пријава о новим 

темама укљученим у програм рада ЕУ Мисија 2021 – 2022. ЕУ Мисије су новина 

програма Horizon Europe за финансирање истраживања и иновација за период 

2021-2027 године са циљем решавања неких од највећих изазова са којима се наше 

друштво суочава. Са овим програмом, Комисија примењује прве, потпуно развијене 

истраживачке и иновацијске активности које ће покренути мисије у фази 

имплементације. Активности подразумевају директну подршку у циљу остваривања 

ЕУ приоритета, као што је, на пример, Европски зелени план, Eвропа спремна за 

дигитално доба, Европски план за борбу против рака и Економија која ради за људе. 

Комисија позива истраживаче, иноваторе, грађане и све заинтересоване 

стејкхолдере да узму учешће.  

       Више информација: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-

europe-info-days/eu-missions/january-2022_en 

 

•  CFA Institute Research Challenge 

CFA Institute Research Challenge је глобална манифестација која студентима 

универзитета пружа практично менторство и интензивну обуку из финансијске 

анализе и професионалне етике, те тестира њихове аналитичке вештине, процене, 

писање извештаја и презентационе вештине. Студенти стичу искуства из стварног 

света преузимајући улогу истраживачког аналитичара.  

Више информација: https://www.cfaserbia.com/research-challenge/  

https://www.cfaserbia.com/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/eu-missions/january-2022_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/eu-missions/january-2022_en
https://www.cfaserbia.com/research-challenge/

