
 

Годишња скуптина  

Глобалног договора у Србији 

 
    

 

Привредна комора Србије, 11. децембар 2013. 



Глобални договор у Србији 

 
Радне групе:  

РГ за социјално укључивање 

РГ за борбу против корупције 

РГ за КДО у банкарству и финансијама 

РГ за едукацију и развој ДОП-а 

РГ за животну средину  (у оквиру ње - 
Тим за ванредне ситуације) 

РГ за медије 

РГ за радна права 

   
 

 

 

 

 
Tренутно 93 чланица које запошљавају 
око 72.330 запослених: 

47 компанија (од тога 24 МСП) 

26 невладиних организација 

8 пословних удружења 

4 академских институција 

3 града 

4 синдиката 

   
 

 

 

 



Глобални договор у Србији - урађено у 2013. 

 

 Одржано 8 састанака Управног одбора Глобалног договора 

 Годишња конференција Глобалног договора у сарадњи са сталним координатором 
УН у Србији и компанијом Делта Холдинг– “Глобално знање-локални утицај-
Изазоваи у извештавању и повећање видљивости резулатата рада ваше компаније 
широј друштвнеој јавности”  

 Потписивање протокола о сарадњи  са Заједницом директора економских, правно-
биротехничких, трговинских и угоститељско –туристичких школа 

 Учешће представника на европском састанку локалних мрежа у Мадриду, новембра 
2013 

 Учешће представника мреже на Самиту лидера Глобалног договора у Њујорку, 
септембар 2013 

 Годишња скупштина Глобалног договора, 11. децембар 2013. 



Глобални договор у Србији - план за 2014. 

 Промоција десет принципа Глобалног договора 

 Прoшињење чланствa (нарочито из сектора МСП) 

 Пoдршка активнијем учешћу појединачних чланица 

 Организовање тематских семинара и радионица (почетком године семинар на тему 
Извештај о ангажовању намењен непословном сектору) 

  Пружање подршке раду постојећих РГ 

  Пружање подршке чланству у изради Извештаја о напретку и Извештаја о 
ангажовању 



Допринос појединачних чланица (по азбучном реду) 
 

 Банка Интеза 

 Београдска пословна школа 

 Делта Холдинг 

 Ernst and Young 

 Ерсте Банкa 

 Кока Кола Хеленик 

 Међународна организација рада 

 Народна банка Србије  

 Привредна комора Србије 

 Сименс Србија 

 Теленор Србија  

 Траг фондација  

 Фондација Ана и Владе Дивац 

 Центар за мониторинг и евалуацију 

 

 



Радна група за социјално укључивање 

 

 Чланице: Америчка привредна комора, Банка Интеса, Београдска пословна школа, 
Центар за развој инклузивног друштва, Центар за мониторинг и евалуацију, Koka Kola 
Хелениk, Кредит  Агрикол банка, Делта Холдинг, Дечије срце, Делхаизе Гроуп, 
Достигнућа младих Србије, Друштво за развој деце и младих –Ниш, Државна лутрија 
Србије, Ернст анд Јанг, Ерсте банка, Еуробанка ЕФГ, Фондација Ана и Владе Дивац, 
Форум младих са инвалидитетом, Фрактал, Индустријски синдикат Србије, КПМГ, 
МОР, Министарство рада и социјалне политике, Пиреус банка, Про Вита кластер, 
Репрезент Комјуникејшнс , Скилс Траининг Центар, Савез слепих, Савез 
дистрофичара, Савез слепих и слабовидих, Секопак, Суботичка Тржница АД, Траг 
Фондација, Телеком Србија, Теленор, Удружење пословних жена Србије, УНДП, UN 
Wомеn, УНИЦЕФ, ВИП мобиле 

 Фокус: Ефикаснија социјална заштита социјално рањивих  група, унапређење 
положаја, укидање дискриминације у погледу запошљавања 

 Радном  групом председава Фондација Ана и Владе Дивац 



Радна група за социјално укључивање – урађено у 2013.  

 

 Одржана три састанка 

 Анкетирано чланство –добијени подаци о ресурсима којима РГ располаже 

 Чланице су се сложиле да подрже пројекат обнове собе за сусрете при Центрима за 
социјални рад-прва активност обнова соба за сусрете у општини Младеновац 

 Проширење активног чланства – Ернст анд Јанг, Достигнућа младих, Фондација Ана 
и Владе Дивац 



 

РГ за социјално укључивање - плана рада за 2014. 
 

 

 Реализација пројекта обнове соба за сусрете при Центрима за социјални рад и 
разматрање реализације оваквог пројекта и у другим деловима земље 

 Повећање броја чланица и мотивација да се више ангажују у раду РГ 

 Размена информација, материјала и позив организацијама које се баве пројектима 
социјалног укључивања да буду гости радне групе и представе свој ради и 
активности члановима 



Радна група за КДО у банкарству и финансијама 

 

 Чланице: Банка Интеса, Кредит Агрикол банка, Достигнућа младих Србије, Дунав 
осигурање, Ернст анд Јанг, Ерсте Банк, Еуробанк ЕФГ, ФЕФА, Фондација Ана и Владе 
Дивац, Хипо-Алпе-Адриа Банк, Јубмес банка, Комерцијална банка, КПМГ, Народна 
банка Србије, Пиреус Банк, Сосијете Генерал Банка. 

 Фокус: 

• Финансијска едукација 

• Заједничка сарадња по питању увођења нових  и иновативних производа 

• Организовање серије предавања на тему КДО у банкарству и финансијама 

• Подржавање одабраних пројеката и акција, учешће у реализацији појединих 
акција; које су организоване од стране  осталих радних група 

• Учење на искуствима других 

 Радном групом председава:  Народна банка Србије. 

 



Радна група  за КДО у банкарству и финансијама – урађено у 2013.   

 

Сарадња са школама у којима постоји образовни профил “Банкарски службеник” 

 

Предавања за ученике по изабраним темама (Београд, Ужице, Суботица, Чачак, Ниш) 

Предавање за професоре по изабраним темама (Београд) 

Једнонедељна /двонедељна пракса у банкама 

Посета  Центру за посетиоце Народне банке Србије 

Припрема и потписивање Протокола о сарадњи са Заједницом економских, правно-
биротехничких, трговинских и угоститељско- туристичких школа Републике Србије за 
2013/2014. школску годину 

 



Радна група  за КДО у банкарству и финансијама – план за 2014.   

 

Наставак сарадње са школама у којима постоји образовни профил “Банкарски 
службеник” 

 Предавања за ученике и професоре по изабраним темама 

 Једнонедељна/двонедељна пракса у банкама 

 Посета Центру за посетиоце Народне банке Србије 

 Присуство  представника банака на матурском испиту 

 Израда и потписивање Протокола о сарадњи за 2014/2015. школску годину 

Нови циклус бесплатних радионица за грађане под називом “Управљање личним 
финансијама”  

 Наставак сарадње са постојећим партнерима 

 Реализовање радионица по мањим градовима у сарадњи са локалним 
организацијама и партнерима банака чланицама РГ 

 



Радна група за борбу против корупције 

 

 Чланице: Агенција за борбу против корупције, Америчка привредна комора, Банка 
Интеса, Центар за демократију, Центар за мониторинг и евалуацију,  Центар за 
безбедносне студије, Делоитте, Екопротекси, Ернст анд Јанг, Град Врбас, Хаушка 
партнерс, Холцим Србија, Индустријски синдикат Србије, Јубмес банка, Канцеларија 
за европске интеграције, Креативне иновације, КПМГ, Мерцк Шарп анд Доме, 
Мерцедес Бенц Србија; Pricewatеrhousе Cооpеrs, Привредна комора Србије, 
Сиеменс Србија, Транспарентност Србија, Телеком Србија, Удружење Еутопија, 
УНДП 

 Фокус: Принцип 10 Глобалног договора УН и компанијски аспект борбе против 
корупције; Са корпорацијског аспекта постоје три нивоа борбе против корупције: 
интерни, екстерни и заједничка акција 

 Радном групом председава: Сименс Србија 



Радна група за борбу против корупције – урађено у 2013 

 

Одржана два састанак РГ у 2013 

Чланови радне групе дали допринос у изменама и допунама Националне стратегије за 
борбу против корупције, која је усвојена августа 2013 

У Националној стратегији за БПК Декларација за борбу против корупције 
Глобалног  договора у Србији се спомиње у тачки  4.6. Створени услови за активније 
учешће приватног сектора у борби против корупције 

Формиран је ужи тим са циљем да се Декларација за БПК измени и допуни 

Број потписница Декларације је на прошлогодишњем нивоу -  17 

 



Радна група за борбу против корупције – план за 2013. 

 

 Промовисање активног чланства у Глобалном договору и наставак активне кампање 
за потписивање Декларације за борбу против корупције 

 Извештавање чланица Глобалног договора у Србији по 10. принципу Глобалног 
договора према новом упутству о извештавању, као механизму за имплементацију 
Декларације о борби против корупције 

 Активно учешће у раду Међународне радне групе за борбу против корупције УН ГД 

 Иницијативе пројеката у циљу коришћења средстава и имплементације програма у 
контексту  Колективне акције 

 Отворена сарадња са представницима државних органа у вези са проблемима који 
су од значаја у борби против корупције и етичком пословању привредних субјеката 

  Промоција и имплементација планова интегритета у институцијама и компанијама 
у Србији 

 



Радна група за заштиту животне средине 

 

 Чланице: Аутомобилски кластер Србије, Београдска трговачка омладина, Божић и 
синови, Карслберг Србија, Центар за мониторинг и евалуацију, Кока Кола Хеленик, 
Делта холдинг, Општина Врбас, Екоист, Енергопројект, Ерсте банка, Фрактал, 
Холцим, ЈВП Србијаводе, Медицински кластер Про Вита, Међународна 
организација рада, Министарство животне средине и просторног планирања, 
Млади истраживачи Србије, Народна банка Србије, Привредна комора Србије, 
Репресент Комјуникејшнс, Секопак, Супернатурал, Теленор Србија, Траг фондација, 
Викторија Консалтинг, УНДП и WWФ – Светски фонд за заштиту природе 

 Фокус: Активно учешће у дијалогу и осмишљавању јавних политика и програма у 
оквиру којих се заједничким акцијама, тј. партнерским пројектима увећавају 
синергетски ефекти и пружају примери добре праксе привреди и друштву; 
Промовисање 3 “еколошка” принципа ГД;Унапређење праксе компанија – 
учесница; Континуирана размена искуства 

 Радном групом председава: Кока Кола Хеленик 



Радна група за животну средине– урађено у 2013. 

 

Одржана три радна састанка током 2013. године 

На једном од састанака презентован је пројекат Зелена школа невладине 
организације ЕКО ИСТ и Центра за мониторинг и евалуацију 

Радна група је подржала Еколошку дечију представу  у оквиру пројекта Зелена школа 
са циљем промовисања значаја заштите животне средине код најмлађих чланова 
друштва 

На последњем састанку радне груе договрен је начин рада и 

функционисања радне групе у наредном периоду. 

 



Радна група за животну средину – план за 2014. 

 

Успостављање мисије РГ 

Ревидирање чланица 

Укључивање студентских организација у активности РГ  

До марта 2014. објављивање електронске публикације РГ са најбољим праксама 
чланица . У истој публикацији ,која ће бити промовисана кроз медије, биће објављен и 
позив за два конкурса РГ. Публикација има за циљ промовисање значаја заштите 
животне средине као и остварених резултата њених чланица на овом пољу. 

Након реализације изабраних пројеката на конкурсима планирана је лансирање ове 
активности као традиционалног конкурса радне групе.  

 

 

 



Радна група за едукацију и развој ДОП 

 

 Чланице: Америчка привредна комора, Асоцијација ХР професионалаца, 
Асоцијација независних електронских медија, Аутомобилски кластер Србије, Банка 
Интеса, Београдска пословна школа, Београдски универзитет, Карлсберг Србија, 
Кока Кола Хеленик, Центар за мониторинг и евалуацију, Делта Холдинг, Екоист, 
Ерсте банка, Еуробанка ЕФГ, Факултет техничких наука Нови Сад, Факултет 
организационих наука, Форум младих са инвалидитетом Београд, Фрактал,  
Холцим, Медицински кластер Про Вита, Међународна организација рада, МСД, 
Министарство рада и социјалне политике, Народна банка Србије, PWC, Секопак, 
Смарт Колектив, Сосијете Генерал Србија банка, Студентска организација Параћин, 
Суботичка тржница АД, Траг Фондација, Теленор Србија,Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва и УНДП 

 Фокус:Јавно заговарање и подршка образовним институцијама за увођење ДОП-а 
у формални систем образовања као и унапређење друштвено одговорног 
пословања у Србији; 

 Радном групом председава: Београдска пословна школа 



Радна група за едукацију и развој ДОП – урађено у 2013. 

 

Одржана четири састанка у 2013 

Промоција Глобалног договора у циљу привлачења нових чланица међу академским 
институцијама, студентским удружењима и сл. 

Промоција иницијативе ПРМЕ међу академским институцијама 

Одржан семинар у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом “Друштвени 
статус особа са хендикепом”, новембар 2013 



Радна група за едукацију и развој ДОП - план у 2014. 

 

 Иницијатива за подизање свести о развоју друштвено одговорног пословања и 
учлањење нових чланица Радне групе са фокусом на образовне институције 

 Укључивање студентских организација у активан рад Радне групе 

 Организација и активно учешће у серији едукативних семинара на тему 
„друштвеног статуса особа са хендикепом“ 

 Повезивање и активна сарадња са организацијом при ГД у чијем фокусу су 
принципи одговорног управљања образовањем (PRME) 

 Организација свечане седнице радне групе 



Радна група за медије 

 

 Чланице: Б92, Е-капија, МТВ Адриа, Репресент комуникејшнс, Достигнућа младих 
Србије 

 Фокус: Медијско истраживање и извештавање о одабраним темама 

 Радна група нема председавајућег 



Тим за подршку у ванредним ситуацијама 

 

 Чланице: Центар за мониторинг и евалуацију, Кредит Агриколе банка, Државна 
лутрија Србије, Ерсте банка, Јубмес банка, Медицински кластер Про Вита, 
Привредна комора Београда, Сосијете Генерал Србија банка, Супернатурал, 
Телеком Србија, Траг Фондација, УНДП 

 Фокус: Подршка подручјима која су угрожена природним непогодама 

 Тимом председава:Центар за мониторинг и евалуацију 



Тим за подршку у ванредним ситуацијама – урађено у 2013.  

 Завршена годишња акција прикупљања и дистрибуције књига библиотеци у 

Бору 

 

 Одржан један састанак са представницима Управе за ванредне ситуације 

Града Краљева 
 

 Успостављена комуникација и сарадња са Центром за разминирање у 

области подршке у хуманом разминирању 

 



Тим за подршку у ванредним ситуацијама – план за 2014. 

 Јачање капацитета Тима за адекватну подршку у ванредним ситуацијама 

 

 Проширење и мотивација чланства 

 

 Интензивирање сарадње са надлежним државним институцијама 

 

 Адекватна припрема за очекиване ванредне ситуације у 2014. години 

(поплаве и пожаре у пролећном и летњем периоду) 



Радна група за радна права 

 

 Чланице: Асоцијација ХР професионалаца, Београдска трговачка омладина, Ерсте 
банка, Ернст анд Јанг, Еко протекси, Фондација Центар за демократију, , 
Индустријски синдикат Србије, Лафарџ Беочин ,Међународна организација рада, 
Привредна комора Београда, Самостални синдикат трговине Метро кеш анд кери, 
Самостални синдикат Идеа, Суботичка тржница АД, Удружење Еутопија, УН 
Wомен, Уједињени синдикати Србије 

 Фокус: Четири принципа Глобалног договора посвећена радним правима  

 Радном групом председава: Међународна организација рада 



Радна група за радна права-урађено у 2013. 

 

 Одржана два састанка у 2013. 

 Главна тема првог састанка - Мирно решавање радних спорова , гост - директор 
Агенције за мирно решавање радних спорова 

 Други састанак на тему Закон о штрајку – гост из Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике 

 

 



Хвала на пажњи! 
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