
УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ 

У Београду, 28.06.2022. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

са посета европским институцијама у Бриселу поводом сусрета победничких тимова Европе у 

такмичењу Европски квиз новца одржаних 21.јуна 2022. године у Бриселу 

 

Национална банкарска удружења, уз подршку Европске банкарске федерације ЕБФ, заједнички су 

креирала квиз за ученике узраста од 13 до 15 година1 - Европски квиз новца (ЕКН) као део своје 

стратешке посвећености образовању, финансијској писмености и значају младих. Пројекат 

Европски квиз новца је већ 2019. добио престижну европску награду као најбољи пример 

партнерства у сфери доприноса јавности, а данас представља највеће европско такмичење у 

финансијској писмености за младе. Удружење банака Србије спроводи ЕКН од 2018. године и 

активно је допринело његовом креирању. 

Победници националног нивоа такмичења, два првопласирана ученика, такмичили су се на 

европском нивоу такмичења које је одржано 10. маја, онлајн. Представници Србије рангирани су 

као 4. од 29 тимова – земаља које су учествовале 2022. По пропозицијама такмичења, за пет 

првопласираних тимова Европска банкарска федерација је обезбедила једнодневну посету 

Европским институцијама у Бриселу 20-21. јуна 2022. 

Делегацију Србије предводила је др Слађана Средојевић, координатор Европског квиза новца за 

Србију, која је и специјалиста за међународну сарадњу, међународне финансијске институције и 

образовање и руководилац Центра за банкарску обуку УБС. Поред два ученика (Павле Игњатовић и 

Андреј Зорић и њихових наставница – ментора), у делегацији је била и Кристина Анђелковић испред 

Центра за банкарску обуку УБС. 

Званичан пријем за пет најбољих тимова у Европи - победнике Европског квиза новца 2022, највећег 

европског такмичења у финансијској писмености за младе, у организацији Европске банкарске 

федерације и националних банкарских удружења, организован је у више европских институција: 

✓ Европска банкарска федерација - Званична церемонија доделе награда победницима 

одржана је 21. јуна у Европској банкарској федерацији (ЕБФ) у Бриселу за пет најбољих 

тимова земаља у Европи - победнике Европског квиза новца 2022: тимове из Норвешке, 

Италије, Ирске, Србије и Малте. Председник ЕБФ г. Wim Mijs након уручивања медаља и 

награда, истакао је важност области финансијске едукације за банке, ЕБФ и за национална 

удружења банака. Приватни сектор којег заступају национална удружења банака, може 

овим и сличним иницијативама значајно помоћи јавном сектору у настојањима да се ниво 

финансијске писмености константно унапређује. 

 

 
1 У циљу подршке јавном сектору који партиципира у међународним мерењима нивоа знања и разумевања 
за узраст 13 до 15 година ПИСА; ПИСА између осталог, укључује и област финансијске писмености. 



✓ Euronext - Посета Еуронексту, Брисел, где је све делегације љубазно угостио г. Винсент ван 

Десел, извршни директор Еуронекста Брисел и члан Управног одбора Euroneкста N.V. У 

оквиру ове посете, одвиле су се и следеће активности: 

⭐Отварање радног дана - звоном на берзи од стране пет најбољих класификованих 

тимова међу 29 тимова који учествују на ЕКН2022 - тимови из Норвешке, Италије, Ирске, 

Србије и Малте. 

⭐Предавање господина ван Десела улози Euroneксtа у повезивању европских 

економија са глобалним тржиштима капитала, ради убрзања иновација и одрживог 

раста.  

✓ Посета Европском парламенту коју је љубазно угостио први потпредседник Европског 

парламента г. др Отмар Карас и његов тим. Током предавања, истакнут је значај финансија 

и економије за савремено пословање и за савремени живот сваког појединца. Зато је 

финансијска писменост важна за рад Европског парламента и регулативу која подржава 

финансијску писменост у свим релевантним областима економије, банкарства, финансија, 

осигурања, безбедности у онлајн трансакцијама, дигиталног окружења и сл. Истакнут је 

значај приватног сектора и ангажмана који национална удружења банака и банке имају 

преко Европске банкарске федерације у правовременом утицају на регулативу од значаја за 

банке и клијенте. 

 

✓ Посета Европској комисији коју је љубазно угостила госпођа Марејд Мекгинис, повереник 

за финансијске услуге, финансијску стабилност и унију тржишта капитала у Европској 

комисији. Током пријема, одржано је и предавање о значају финансијске писмености за 

Европску комисију: 

⭐ Финансијско образовање је важно за финансијску стабилност, отпорност 

појединца и система. 

⭐Купци и млади људи су релевантни актери за регулаторе, отварајући питања 

њихових интереса/потреба. European Year of Youth je стратешко опредељење Европске 

комисије о улози младих и њиховом погледу на финансије. 

⭐Криптовалуте, финансије за обновљиве изворе енергије, родна равноправност, 

глобални развој и др. актуелни правци 

⭐Приватни сектор, као што је заједничка сарадња националних банкарских 

удружења уз подршку ЕБФ-а, представља поузданог партнера за европско банкарство. 

„Као националном координатору Европског квиза новца за Србију, била ми је изузетна част да 

приликом посете највишим представницима ЕУ институција у Бриселу представим активности 

Удружења банака Србије и банкарског сектора Србије. Посебно нам је свима драго због 

овогодишњег успеха Европског квиза новца који у УБС спроводимо пет година - пласмана тима 

Србије који је добио велико признање као један од пет најбољих тимова Европе у пољу знања и 

разумевања финансија код младих“, изјавила је др Слађана Средојевић, специјалиста УБС, поводом 

посете институцијама у Бриселу. 



Поводом овог изванредног успеха, Владимир Васић, генерални секретар УБС је истакао значај за 

стратешко опредељење УБС: „УБС је веома поносно и почаствовано што је у име банкарског 

сектора Србије део овог невероватног међународног искуства које ствара вишеструко 

позитиван утицај за низ домаћих и међународних заинтересованих страна и то на стратешком 

нивоу и нивоу политика, што далеко превазилази ниво конкретног пројекта. Пријем код 

највиших званичника Европске уније у области банкарства и финансијских услуга представља и 

значајно признање УБС за његова стратешка опредељења и мисију, и нарочито препознавање 

вишегодишњих улагања ресурса, капацитета и визије у стварању најбоље савремене праксе на 

међународном нивоу у пољу едукације и финансијске писмености садашњих и будућих корисника 

финансијских услуга.“ 

 

У Београду, 29.06.2022. 


