
 

  Одрживе финансије и осигурање:  

ЕУ принципи, праксе и изазови 

Главни 
говорници :  

•  Јозеф Баумулер ,  

Mag.  (FH) ,  

Универзитет за  

економију и  бизнис у 

Бечу  

•  др  Атанас 

Атанасов ,  Економски 

универзитет  -  Варна   

•  др  Марина 

Трпеска ,  Економски  

факултет  Скопље,  

Универзитет Св.  

Ћирила и Методија  

•  др  Ана Лалевић -

Филиповић ,  

Економски факултет 

Подгорица ,  

Универзитет Црне 

Горе  

•  др  Рада  

Стојановић ,  Савез 

рачуновођа и  

ревизора Србије  

 

Више информација  о  

догађа ју :  
http://sufin.ni.ac.rs/   

Округли сто дискусија 

Одрживост и нефинансијско извештавање – актуелни 
трендови и будуће перспективе 

С обзиром да су компаније саставни део 

друштва и да њихова конкурентност зависи од 

услова и околности у којима послују, 

корпоративна друштвена одговорност постаје 

главна стратегија компанија у савременом, 

променљивом пословном окружењу. У оквиру 

тог процеса, информационе потребе 

различитих корисника су све веће и од 

компанија се очекује да поред стандардних 

финансијских извештаја, припреме и додатне 

извештаје у којима ће осим финансијских 

ефеката трансакција, обелоданити и 

квалитативне и квантитативне информације о 

свим компонентама одрживог развоја. 

Међутим, резултати постојећих истраживања 

ове проблематике показују да стандарди 

извештавања o одрживости нису 

хармонизовани на глобалном нивоу нити 

подједнако прихваћени од стране доносиоца 

националних стандарда и регулаторних 

органа. 

Eвропска комисија настоји да промовише 

висококвалитетне стандарде извештавања као 

део транзиције зелене економије континента. 

Директива о извештавању о корпоративној 

одрживости предвиђа усвајање стандарда ЕУ 

за извештавање о одрживости који су 

прилагођени политикама ЕУ док се и даље  

 

надограђује и доприноси међународним 

иницијативама за стандардизацију. Постоје 

јурисдикције које су напредније у прихватању 

одрживости, док се већина земаља у 

транзицији налази у раним фазама развоја 

извештавања о одрживости,  с обзиром да се 

суочавају са другим изазовима. Сходно томе, 

уложени су одређени напори академске 

заједнице и практичара ради бољег 

разумевања детерминанти извештавања о 

одрживости, а све у циљу повећања нивоа 

извештавања о одрживости.  

Одређени изазови и даље постоје, те постоји 

потреба за критичкoм анализом и сугестијама о 

томе како академска истраживања и пракса 

могу допринети ефикасном решавању ових 

питања. 

Онлајн  Округли сто  који је одржан 1. јуна 2022. 

године, имао је за циљ да анализира актуелне  

трендове у области нефинансијског 

извештавања и најважније прописе у ЕУ и 

земљама у окружењу. Академска заједница и 

експерти из области рачуноводства из земаља 

окружења и ЕУ дискутовали су о праксама 

одрживости и нефинансијском извештавању у 

различитим земљама, разменили су искуства и 

идеје о будућим перспективама.  

 

У овом броју 

Округли сто дискусија стр.1 

 Директива о извештавању о 

корпоративној одрживости стр.2 

Нова партнерства  стр.3 

http://sufin.ni.ac.rs/


 

                                                               

 

  

 

У ноћи 21. јуна 2022. године у Бриселу је 

усвојена нова ЕУ Директива: Директива о 

извештавању о корпоративној одрживости 

(енгл. Corporate Sustainability Reporting 

Directive CSRD). Ова Директива је резултат 

пројекта који је већ започео са Зеленим 

договором у 2019. години. Циљ је да се 

прошири обим захтева за извештавање 

компанија из ЕУ о еколошким, друштвеним и 

питањима управљања. Сматра се да је ово 

одлучујући корак у превазилажењу проблема 

недостатка података који још увек омета 

инцијативе за одрживе финансије у ЕУ. 

Нарочито инвеститори и кредитне институције 

који подлежу Уредби о извештавању о  

одрживом финансирању и Уредби о 

таксономији зависе од нових података које ће 

генерисати њихови субјекти у које инвестирају 

или пословни партнери како би испунили своје 

сопствене обавезе извештавања. До сада су, 

међутим, ови подаци недовољно заступљени.  

CSRD ће бити објављена у Службеном листу 

ЕУ крајем 2022. године и ступиће на снагу брзо 

након објаве. Почевши од 2025. године, прве 

компаније ће морати да публикују обимне 

извештаје о одрживости како је уведено новим 

законским одредбама – за пословну 2024. 

годину. Број компанија из ЕУ које подлежу овим 

обавезама извештавања постепено ће се 

повећавати до 2027. године. Најважније, све 

велике корпорације са седиштем у ЕУ ће бити 

под утицајем CSRD. ЕУ Комисија процењује да 

ће ово повећати број компанија које 

извештавају о својим перформансама 

одрживости са око тренутно 11,600 компанија 

на отприлике 49,000 компанија.  

Многе друге компаније ће такође директно или 

индиректно бити под утицајем нове 

регулативе. На пример, компаније које 

потпадају под CSRD ће морати да обелодане 

информације о свом целокупном ланцу 

санбдевања. То подразумева да ће морати да 

прикупе знатну количину података од својих 

добављача– који заузврат такође морају да 

успоставе системе и процесе како би били у 

могућности да испуне овај захтев.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јозеф Баумулер, 
Mag (FH) 

предавач и истраживач на 

WU у Бечу. Предаје 

Међународно корпоративно 

извештавање и 

Нефинансијско 

извештавање на Катедри за 

Финансије, Рачуноводство и 

Статистику.  

До сада је радио (између 

осталог) на Катедри за 

рачуноводство 

Универзитета у Бечу 

(истраживач и предавач), 

Каритас Аустрија 

(рачуновођа и контролор), 

Volkshilfe Österreich 

(Финансијски  менаџer), 

Windkraft Simonsfeld AG 

(Контролор), Mensalia 

Management Consulting 

GmbH (директор 

корпоративног извештавања 

и консалтинга) и Contrast EY 

Management Consulting / 

Controller Institute (виши 

менаџер, виши саветник). 

Његово искуство у настави 

обухвата курсеве на 

Controller Institute, FH 

Burgenland, FH of BFI Wien, 

FH St. Pölten, FHWien of 

WKW, Технички универзитет 

у Грацу, Универзитет у Бечу 

и WU Executive Academy.  

Ово ће бити изазовно нарочито за мала и 

средња предузећа која имају успостављене 

пословне односе са великим компанијама-и 

могу угрозити овај однос.  

Поред компанија са седиштем у ЕУ, и 

компаније изван ЕУ ће морати да поштују нов 

режим извештавања-уколико су котиране на 

регулисаном тржишту ЕУ или обављају 

пословне активности у значајном обиму на 

територији ЕУ. Наравно, и подружнице 

компанија из ЕУ у трећим земљама ће се наћи 

под индиректним утицајем CSRD. Ово уводи 

један потпуно нов, и из политичке перспективе 

потенцијално веома контрoверзан елемент у 

општи европски оквир извештавања.  

Нова Директива уводи и нове стандарде 

извештавања– Европски стандарди за 

извештавање о одрживости који су тренутно 

још увек у развоју. Поред тога, ојачала је улога 

и повећане су одговорности менаџмента и 

надзорних тела у вези са питањима 

одрживости. Увођење обавезе да се нови 

извештаји ревидирају од стране екстерних 

пружаоца услуга уверавања, може допринети 

повећању поузданости података; међутим 

овим се додатно појачава притисак на 

компаније да реагују на нове изазове што је 

пре могуће.  

CSRD може представљати највећи изазов за 

корпоративно извештавање у ЕУ (а чак и шире) 

у последњих неколико деценија. Компанијама 

се саветује да почну са припремама што је пре 

могуће. Међутим, осим извештавања, циљ 

директиве је да подстакне промену понашања 

и пословања компанија. Кључну улогу у 

реализацији ових подстицаја има Европски 

финансијски сектор, при чему се чини да ће 

овај сектор због CSRD по први пут добити 

средства за преузимање одговорности која му 

је додељена у агенди одрживих финансија. 

Ово ће вероватно променити европску 

економију у годинама које долазе. 

 

 

www.sufin.ni.ac.rs 

Јозеф Баумулер, Mag. (FH), Универзитет за економију и бизнис у Бечу 
 

Од нефинансијског извештавања до извештавања о 
корпоративној одрживости: нове одговорности за компаније 

у ЕУ-и шире  



   

  

Потписано је три 

Меморандума о 

пословној сарадњи 

 

Економски факултет у 

Нишу има за циљ 

успостављање сарадње са 

компанијама, 

организацијама и 

институцијама ради јачања   

партнерских односа са 

индустријом. 

Током претходних година, 

потписано је више од 70 

Меморандума о пословној 

сарадњи. Ова партнерства 

су донела бројне бенефите 

студентима, нарочито у 

погледу организованих 

гостујућих предавања и 

студентских пракси.  

Надамо се да ће 

успостављена партнерства 

током имплементације 

SUFIN модула са CFA 

Друштвом Србија, 

Прокредит банком АД 

Београд и компанијом Сава 

неживотно осигурање АДО 

Београд бити успешна и да 

ће довести студенте 

Нишког факултета на нове 

позиције у финансијској 

индустрији и индустрији 

осигурања. 

Више информација о 

сарадњи између 

Економског факултета и 

индустрије могу се пронаћи 

овде: 

http://www.eknfak.ni.ac.rs/src

/ 

 

Реализоване активности у оквиру SUFIN 

модула привукле су пажњу стручњака из 

области финансија и осигурања у Републици 

Србији. Гостујућа предавања, студијске посете, 

конференције и дискусије, промовисале су 

Економски факултет у Нишу у нови академски 

центар зелених финансија и осигурања. Знања 

и вештине које полазници стичу похађањем 

овог модула препознати су као значајна 

предност у развоју професионалне каријере у 

овим индустријама.  

Декан Економског факултета у Нишу, проф. др 

Тадија Ђукић, потписао је три Меморандума о 

пословној сарадњи између Економског 

факултета и индустријских партнера који су 

подржали реализацију SUFIN активности у 

претходним годинама.  

Посебан интерес за сарадњу са Економским 

факултетом исказало је CFA Друштво Србија, 

које представља невладино и непрофитно 

удружење, основано са циљем унапређења 

инвестиционе професије у Србији. Студенти 

Економског факултета и полазници SUFIN 

модула су у претходним годинама успешно 

учествовали у CFA Research Challenge. Такође, 

господин Милош Бајчетић, председник CFA 

Друштва Србије одржао је гостујуће 

предавање за полазнике SUFIN модула.  

Прокредит банка АД Београд, чији су   

 

представници одржали гостујуће предавање за 

студенте Економског факултета и учеснике 

SUFIN модула су такође били заинтересовани 

за наставни план и програм модула, с обзиром 

на то да се Прокредит банка придржава 

одговарајућих принципа заштите животне 

средине и сходно томе обавља своје 

активности, односно пружа финансијске услуге 

клијентима на одржив и еколошки начин. 

Значај модула препознат је и од стране 

компаније Сава неживотно осигурање АДО 

Београд која је постала нови партнер 

Економског факултета у области осигурања.  

Економски факултет и нови партнери 

договорили су се да ће настојати да одрже 

облике сарадње успостављене током 

реализације SUFIN модула, као  и да ће 

заједнички организовати друге облике 

пословне сарадње попут:  

- организовања гостујућих предавања и 

презентација делегираних чланова, 

- одржавања заједничких радионица и сарадње 

са студентима и представницима студентских 

организација, 

- пружања подршке и имплементирања 

заједничких пројеката и  

- других облика сарадње које партнери 

сматрају корисним.  

Сви облици сарадње ће се реализовати без 

накнаде, односно на добровољној бази и 

бесплатно. 

www.sufin.ni.ac.rs 

Економски факултет у Нишу и нови партнери 

http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/
http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/


 

 

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 

 

Сава неживотно 

осигурање  

Као део Осигуравајуће групе 

Сава, компанија Сава 

неживотно осигурање је 

оријентисана на одрживост 

водећи се својом мисијом и 

вредностима.  

Тежња је да се гради 

модерна, дигитална, 

друштвено оријентисана и 

одрживо оријентисана 

компанија, коју су 

заинтересоване стране 

препознале као друштвено 

одговорно друштво за 

осигурање и реосигурање, 

друштвено одоговорног 

менаџера имовине и 

капитала, одговорног 

послодавца и организацију 

која је друштвено одговорна 

за ширу заједницу. 

Извор: https://www.sava-

osiguranje.rs/  

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 

•  Студијска посета компанији „Е-рециклажа 2010“ 

Полазници SUFIN модула и сви заинтересовани студенти Универзитета у Нишу 

имаће прилику да посете компанију Е-рециклажа 2010 д.о.о. Ниш и упознају се са 

процесом пословања компаније и доприносу рециклажне индустрије у Србији 

одрживом развоју. 

       Више информација: http://sufin.ni.ac.rs  
 

•  Програм подршке “Снажно зелено“  

   Отворен је трећи круг пријава у 2022. години у оквиру Програма подршке 

неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница 

“Снажно зелено“. Програм „Снажно зелено“ спроводе Млади истраживачи Србије, 

кроз пројекат “Зелени инкубатор – развој компетентног цивилног друштва за 

подршку имплементацији правних тековина ЕУ о животној средини.” 

Више информација: https://www.mis.org.rs/    
 

•  Еразмус дани 2022 

#Еразмусдани су дани прославе програма Еразмус+ у Европи и шире. Универзитет 

у Нишу организује презентацију Европских студија развијених на Универзитету у 

оквиру Жан Моне модула програма Еразмус+. На овом скупу биће представљена 

четири Жан Моне модула. SUFIN тим ће представити резултате активности модула. 

Након презентација ће свим учесницима који су успешно завршили Жан Моне 

модуле у претходној години бити  додељени сертификати.  

Више информација: https://www.erasmusdays.eu/  

https://www.sava-osiguranje.rs/
https://www.sava-osiguranje.rs/
http://sufin.ni.ac.rs/
https://www.mis.org.rs/
https://www.erasmusdays.eu/

