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УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ФУНКЦИЈИ 

ПОБОЉШАЊА ЕКОЛОШКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА  

Утицај пословних активности на животну средину може се 

посматрати са аспекта области утицаја (ваздух, вода, 

подземно загађење), места утицаја (вода за пиће, земљиште 

и станишта угрожених врста) и глобалних локација (океан, 

атмосфера, земљиште). С друге стране, велики број 

загађивача, укључујући и оне токсичне природе, утиче на 

пословне активности. С тим у вези, потребне су бројне 

рачуноводствене и нерачуноводствене дисциплине за 

анализу ефеката коришћења енергије и материјала, одлагања 

отпада, еколошких трошкова, осигурања, казни, као и за 

доношење управљачких одлука и састављање 

рачуноводствених извештаја. Укључивање еколошких питања 

у пословну политику компанија захтева инклузију низа 

активности као што су капитално буџетирање и буџетирање 

трошкова, мерење финансијских и нефинансијских 

перформанси, рачуноводствена контрола и обрачун трошкова 

(Yakhou, Dorweiler, 2004). 

Извештаји еколошког рачуноводства намењени су за интерне 

потребе - обезбеђивањем информација о заштити животне 

средине релевантних за доношење одлука о ценама, 

контролу режијских трошкова и капитално буџетирање, као и 

за екстерне потребе, обелодањивањем информација од 

интереса за јавност и друштвену заједницу. Еколошко 

управљачко рачуноводство (енгл. Environmental Management 

Accounting-ЕМА) се дефинише као процес идентификовања, 

прикупљања, евалуације, анализе, интерног извештавања и 

коришћења информација о токовима материјала и енергије, 

трошковима заштите животне средине и других информација 

неопходних за доношење пословних и финансијских одлука о 

заштити животне средине. ЕМА анализира еколошке 

трошкове и финансијске бенефите заштите животне средине. 

ЕМА обезбеђује и информације о повећању капиталних и 

оперативних трошкова насталих због набавке опреме за 

контролу загађења, као и информације о трошковима у вези 

са плаћањем еколошких такси. Такође, у анализу и 

извештавање су укључене и могуће еколошке иницијативе, 

које се односе, на пример, на поштовање подстицајних 

прописа (Stevanović et al., 2011).  

Рачуноводство трошкова заштите животне средине се 

развијало током времена као значајан део еколошког 

рачуноводства. Значај увођења рачуноводства трошкова 

    

 

заштите животне средине првенствено се огледа у утврђивању 

реалних трошкова пословања, као и ради сагледавања утицаја 

на активности компанија са еколошког аспекта. С једне стране, 

примена АБЦ приступа, рачуноводства трошкова заштите 

животне средине, има за циљ да утврди узрочнике трошкова на 

нивоу јединице производа (Schaltegger, Burit, 2000, 2000). С 

друге стране, рачуноводствo трошкова заштите животне 

средине усмерено је у правцу превенције загађења као једне од 

најпогоднијих стратегија за управљање еколошким 

перформансама компаније. 

Трошкови заштите животне средине могу се класификовати на 

различите начине (у поједине или у све типичне категорије 

трошкова) у зависности од потреба конкретне компаније. 

Успешност еколошког рачуноводства не зависи само од тачне 

класификације укупних или еколошких трошкова 

(конвенционални, индиректно скривени трошкови, контигент, 

трошкови имиџа/репутације) који се јављају у компанији, већ и 

од чињенице да је важно обезбедити да релевантне 

информације буду доступне онима којима су потребне, и то у 

временском периоду када су им неопходне (USEPA, 1995). У 

годинама које долазе, развој и имплементација нових 

пословних стратегија у циљу суочавања са изазовима на пољу 

заштите животне средине биће од круцијалног значаја за 

компаније. Рачуноводство трошкова заштите животне средине 

и додатно образовање о животној средини имаће кључну улогу 

у овом процесу. 
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На самиту Уједињених нација, у Њујорку, 

25. септембра 2015. године, 193 држава 

чланица УН, усвојило је Агенду 2030 за 

одрживи развој. Агенда поставља основу 

за обликовање економског напретка у 

складу са социјалном правдом и унутар 

еколошких граница Земље. Намера је да 

покрене промену у политици и друштву и 

да допринесе заједничком решавању 

глобалних изазова и омогући свим 

људима широм света да живе 

достојанствено. 

У средишту Агенде налази се 17 Циљева 

одрживог развоја (енгл.  Sustainable 

Development Goals-SDGs), који 

подједнако узимају у обзир све три 

димензије одрживости –друштвену, 

еколошку и економску. 

Фокус је на људском достојанству, 

заштити наше планете, просперитету, 

миру и глобалном партнерству. 

По свом обиму и значају  Aгенда 2030 је 

без преседанa, њени циљеви су 

универзални и могу се применити у свим 

земљама света. Индустријализоване 

земље, растуће економије и земље у 

развоју подједнако морају допринети 

спровођењу Агенде 2030. Политика, 

пословни сегмент, наука и цивилно 

друштво – сви имају колективну 

одговорност за глобални, одрживи 

развој. 

Општине се такође експлицитно помињу 

као актери, с обзиром да се глобални 

циљеви најефикасније могу постићи на 

нивоу општина. Све већи број општина 

уочава да се пут ка будућности више не 

може замислити без обраћања пажње на 

питања одрживости. Одрживост нужно 

почиње у општинама, јер оне чине 

основу за спровођење Циљева одрживог 

развоја. Наиме, управо је тамо где људи 

живе, раде, проводе слободно време, 

имају своју породицу и пријатеље  

Индикатори одрживог 

развоја (енгл. SDG 

Indicators) за општине: 

Одрживост почиње унутар општина, 

које представљају основу за 

имплементацију 17 Циљева 

одрживог развоја и  њихових 169 

подциљева. Успостављање 

заједничке основе за праћење 

побољшања одрживости  

представља захтеван процес, с 

обзиром на то да општине  не 

обезбеђују универзално доступне 

податке за своје задатке. Након што 

су УН усвојиле 17 Циљева одрживог 

развоја, као део Агенде 2030, 

немачка влада је 2017. године 

одлучила да настави са развојем 

стратегије одрживости земље, која 

је била систематски усклађена са 

Циљевима одрживог развоја. На 

пролеће 2017. године  на седници 

међуресорне радне групе „Одрживи 

урбани развој из националне и 

међународне перспективе“ 

разматран је пројекат за израду 

одговарајућих индикатора одрживог 

развоја за општине у Немачкој. Циљ 

пројекта „Индикатори одрживог 

развоја за општине“ је да се 

идентификују адекватни индикатори 

за мапирање SDG iимплементације 

на нивоу општина у Немачкој и  да 

се обезбеде одговарајући подаци. 

SDG индикатори који су 

одговарајућег квалитета и 

универзално доступни су 

индикатори Типа 1.  (Високо) 

квалитетни SDG индикатори  који су 

довољно високог квалитета али – 

барем делимично – још увек нису 

универзално доступни су 

индикатори Типа 2. Сходно томе, 56 

индикатора Типа 1 и 64 индикатора 

Типа 2 идентификовано је за 

Каталог индикатора. Свака општина 

може изабрати одговарајуће 

индикаторе за праћење својих 

напора у постизању Циљева 

одрживог развоја.  

Извор: SDG Indicators for Municipalities 

– Indicators for Mapping Sustainable 

Development Goals of the United Nation 

in German Municipalities. 2nd, completely 

revised edition, Gütersloh 2020  

уважавање одрживости од нарочитог 

значаја. У коначном, од градова, држава 

и општина зависи да ли ће одрживи 

развој бити успешан. Управо из тог 

разлога, начин на који се општине баве 

питањима одрживости и имплементирају 

Циљеве одрживог развоја је од 

круцијалног значаја. 

“Одрживост нужно почиње у 

општинама, с обзиром да 

оне представљају основу за 

спровођење Циљева 

одрживог развоја.”  

Циљ 1: Свет без сиромаштва– Окончати 

сиромаштво свуда и у свим облицима. 

Циљ 2: Свет без глади– Окончати глад, 

постићи безбедност хране и побољшану 

исхрану и промовисати одрживу 

пољопривреду. 

Циљ 3: Добро здравље – Обезбедити 

здрав живот и промовисати благостање 

за све људе свих генерација.  

Циљ 4: Квалитетно образовање – 

Обезбедити инклузивно и праведно 

квалитетно образовање и промовисати 

могућност целоживотног учења за све. 

Циљ 5: Родна равноправност– Постићи 

родну равноправност и оснаживати све 

жене и девојчице. 

Циљ 6: Чиста вода и санитарни услови– 

Обезбедити доступност и одрживо 

управљање водом и санитацијама за 

све. 

Циљ 7: Доступна и обновљива енергија - 

Осигурати приступ доступној, поузданој, 

одрживој и модерној енергији за све. 

Циљ 8: Достојанствен рад и економски 

раст– Промовисати континуиран, 

инклузиван и одржив економски раст, 

пуну и продуктивну запосленост и 

достојанствен рад за све. 

 

Циљ 9: Индустрија, иновације и 

инфраструктура– Изградити отпорну 

инфраструктуру, промовисати инклузивну 

и одрживу индустријализацију и 

подстицати иновације.  

Циљ 10: Смањење неједнакости – 

Смањити неједнакост унутар и између 

држава.  

Циљ 11: Одрживи градови и заједнице – 

Учинити градове и људска насеља 

инклузивним, безбедним, отпорним и 

одрживим. 

Циљ 12: Одговорна потрошња и 

производња – Обезбедити одрживе 

обрасце потрошње и производње. 

Циљ 13: Акција за климу – Предузети 

хитну акцију у борби против климатских 

промена и њихових последица.  

Циљ 14: Живот под водом – Очувати и 

одрживо користити океане, мора и морске 

ресурсе за одржив развој  

Циљ 15: Живот на земљи– Заштитити, 

обнављати и промовисати одрживо 

коришћење копнених екосистема, 

одрживо управљати шумама, борити се 

против дезертификације, зауставити и 

преокренути процес деградације 

земљишта и зауставити губитак 

биодиверзитета.  

Циљ 16: Мир, правда и снажне 

институције – Промовисати мирољубива 

и инклузивна друштва за одрживи развој, 

обезбедити приступ правди за све, и 

изградити делотворне, одговорне и 

инклузивне институције на свим нивоима.  

Циљ 17: Партнерством до циљева – 

Ојачати средства примене и 

ревитализовати глобално партнерство за 

одрживи развој. 

 
Значај 17 Циљева 
одрживог развоја 

Агенде 2030 за 
општине 

www.sufin.ni.ac.rs 

Др Маја Стојановић-Блаб, интерни ревизор, општина Регензбург, Немачка 

Слика је преузета са: 

https://www.duurzamegemeente.be/ 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/SDG_Indicators_for_Municipalities_2020.pdf


 

  

Компанија за рециклажу E-рециклажа2010  

 

Крај отпада за пур 

пену 

На тржишту још увек постоји 

огромна количина расхладних 

уређаја на крају радног века који 

садрже полиуретанску (пур) пену у 

изолационом материјалу. Пур 

пена једног расхладног уређаја 

има значајан потенцијал 

глобалног загревања, који је 

могуће смањити правилним 

одлагањем изолационе пене. 

Компанија Е-рециклажа у 

сарадњи са Глобалним фондом за 

животну средину, Министарством 

заштите животне средине и 

UNDP–ом је носилац пројекта под 

називом „Крај отпада за пур пену“. 

Пројектна идеја доприноси 

напорима промовисања кружнe 

економије (попут претварања 

отпада-расхладних уређаја у 

сировине) и директном смањењу 

ослобађања једног од 

најпотентнијих гасова са ефектом 

стаклене баште у атмосферу (Ф 

гасови). 

У првој фази, уклањање око 10 

тона фреона ће довести до 

смањења емисије 16.525 тона 

CO2 годишње. Такође, пур пена 

која остаје након издвајања 

фреона претвориће се у потпуно 

нови производ-тзв. апсорбент који 

се може користити за сакупљање 

бензина и нафте, у случају 

њиховог неконтролисаног 

изливања у животну средину 

(доприносећи тиме спречавању 

ненамерног сагоревања фосилног 

горива и емисија гасова са 

ефектом стаклене баште). 

Source: https://www.ereciklaza.com/  

E-рециклажа 2010 је водећа 

компанија у управљању опасним и 

неопасним отпадом. Лиценцирана је 

од стране Министарства заштите 

животне средине за сакупљање, 

транспорт, складиштење и третман 

електричног и електронског (ЕЕ) 

отпада. Такође, поседује интегралну 

дозволу за сакупљање и третман 

опасног отпада и неопходне ADR 

дозволе за транспорт. Мисија 

компаније је да, користећи 

најсавременију технологију и машине 

за рециклажу, све врсте електронског 

отпада, који се по Закону о 

управљању отпадом класификује као 

опасан отпад, уклони из природе, кроз 

сигуран, ефикасан и друштвено 

одговоран начин. Незаконите технике 

одлагања и рециклирања опасног 

електронског отпада, а посебно 

расхладних уређаја, доводе до 

цурења токсичних уља и гасова у еко-

систем. Фреон неповратно уништава 

озонски омотач, доприноси настанку 

озонских рупа и изазива климатске 

промене, а амонијак и канцерогена 

уља из електромотора девастирају 

земљу и воду. Зато је компанија Е-

рециклажа 2010 отворила у 

септембру 2012. године постројење за 

рециклажу фрижидера и другог 

електронског отпада, прво те врсте на  

Балкану и прво у југоисточној Европи 

које комбинује рециклажу расхладних 

уређаја и другог ЕЕ отпада на начин 

на који се у овој индустрији рециклаже 

представља као BAT (енгл. best 

available technology) у целом свету.  

Компанија рециклира око 15.000 тона 

годишње свих категорија ЕЕ отпада. 

Сам процес је сертификован, сигуран 

и поуздан. Наиме, компанија је 

сертификована за област сакупљања, 

транспорта, складиштења и третмана 

електричног и електронског отпада 

страндардима: ISO 9001, ISO 14001 и 

ISO 450001 од стране 

сертификационог тела TÜV SÜD 

Management Service GmbH Минхен. 

Резултат рециклаже је рециклат 

високог степена чистоће који се одмах 

користи као сировина. Бакар, 

алуминијум, гвожђе, АБС пластика, 

стакло и многи други материјали 

излазе из фабрике спремни за 

поновну употребу. 

У Заводу за интелектуалну својину 

Републике Србије признат је мали 

патент под називом: „Носач ланаца за 

универзални унакрсно-циркулаторни 

уситњивач“ и велики патент под 

називом „Систем за надгледање 

механичког оптерећења универзално 

унакрсно-циркулаторног уситњивача“, 

а Е-рециклажа 2010 има и заштићен 

индивидуални жиг, тј. знак који 

користи као лого. 

Током 2010. године у компанији је 

посао нашло преко 200 запослених. 

Компанија је формирала и десет 

нових локалних фирми, чији је 

већински власник, у намери да 

допринесе развоју малих компанија 

које ће се бавити сакупљањем отпада. 

Компанија свакодневним акцијама са 

невладиним организацијама, 

школама и другим организацијама 

подстиче развој свести локалне 

средине и друштва уопште о важности 

очувања и заштите животне средине. 

Унапређењем и сталним 

усавршавањем знања кроз едукацију 

запослених и едукацију окружења, 

доприноси бољем разумевању и 

подстицању корисних идеја, 

иновација, акција и свих врста 

активности јавности. 

Компанија Е-рециклажа 2010 се труди 

да одржи водећу позицију у области 

рециклаже, да сав отпад са 

територије Републике Србије збрине 

на адекватан начин, као и да постане 

регионални лидер у третману 

електричног и електронског отпада, 

што је уједно и визија којој компанија 

тежи.  

Dr. Daniel Blab, Faculty of Economics, University of Regensburg 

www.sufin.ni.ac.rs 

Десанка Дамјановић, E-рециклажа 2010 д.o.o. 

https://www.ereciklaza.com/
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Предстојећи догађаји 

• Студијска посета компанији Johnson Electric доо Ниш 

Пословну праксу компаније Johnson Electric доо Ниш представиће Никола Благојевић, 

координатор програма приправника, и  Марко Стојановић. Презентација ће се одржати 

у просторијама Економског факултета у Нишу и након тога учесници ће моћи да лично 

разговарају са представницима компаније.  

 

•  Међународна научна конференција на Универзитету у 

Нишу  

Циљ конференције “Sustainable Finance, Insurance and Reporting: Principles, Practices 

and Challenges” је да окупи академску заједницу, пословни свет и креаторе политика 

ради размене информација, искустава и резултата истраживања о следећим темама: 

Одрживе финансије и корпоративно управљање, Осигурање за инклузивни и одрживи 

раст, Будућност корпоративног извештавања у одрживој економији. Више 

информација могуће је пронаћи на следећем линку: http://sufin.ni.ac.rs/  

 

•  Округли сто на тему Иновациони трендови и праксе 

одрживости у индустрији осигурања  

Гости предавачи округлог стола су професор Karel Van Hulle, господин Горазд Чибеј, 

директор Агенције за надзор осигурања у Словенији и Michael Brandstetter, Менаџер 

за ЕУ и међународне послове у aустријском удружењу осигурања. Више информација 

могуће је пронаћи на следећем линку: http://sufin.ni.ac.rs/    

Johnson 
Electr ic Ниш  

Johnson Electric Ниш је део 

Johnson Electric Групе. 

Фабрика у Нишу производи 

електромоторе за све 

индустрије, пре свега за 

аутомобилску. 

Од отварања у септембру 

2014. године до данас, 

фабрика у Нишу се 

континуирано развија и 

данас се састоји од  23,000 

m2 прозводне хале и има 

преко 1,700 запослених. 

Компанија је овладала 

процесом бризгања 

пластике, штанцања, 

премазивања, стругања, 

ливења под притиском и 

тиме вертикално 

интегрисала највећи део 

производње компоненти.  

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. 
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