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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 
 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА  ГЛОБАЛНОГ ДОГОВОРА  УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА У СРБИЈИ 
 

Београд, 2. децембар 2010. 
 

 

У четвртак, 2. децембра, у просторијама Народне банке Србије одржана је Годишња 

скупштина Глобалног договора Уједињених нација у Србији. 
 

Глобални договор Уједињених нација повезује пословне субјекте са агенцијама УН, 

привредом, владама и цивилним друштвом ради унапређења десет универзално 

прихваћених принципа из области заштите људских и радних права, заштите животне 

средине и борбе против корупције. Снагом колективног деловања, Глобални договор 

Уједињених нација настоји да промовише и усмери тих десет принципа у пословне 

активности широм света и да покрене мере подршке општих циљева УН. Са више 8.000 

чланова из преко 130 земаља, то је најмасовнија добровољна иницијатива корпоративног 

грађанства на свету.  
 

У Србији Глобални договор постоји од 6. децембра 2007. године и  броји више од 60 

чланица. 
 

Као покретачи ове иницијативе у Србији, представницима чланица су се обратили Гордана 

Петковић, Генерални секретар Народне банке Србије, и Вилиам С. Инфанте, стални 

координатор УН-а у Србији.  
 

Андреа Брбаклић, председница УО Глобалног договора у Србији, упознала је Скупштину 

Глобалног договора са Извештајем за 2010. годину и Планом рада за 2011. годину. 

Посебно се осврнула на признање којим је мрежа Глобалног договора у Србији 

проглашена за једну од три најбоље мреже у свету у 2009. години. Признање је додељено 

на осмом Годишњем скупу локалних мрежа Глобалног договора УН из целог света, 

захваљујући бројним садржајним активностима које су покренуте током претходне године, 

као и рада на промовисању Глобалног договора у Србији. 
 

Такође, председавајући радних група су представили своја досадашња постигнућа и 

планове за следећу годину.  
 

Поред Извештаја о раду за 2010. годину и Плана рада за 2011. годину чланице су усвојиле 

и Деклaрацију о борби против корупције. Истовремено, на Годишњој скупштини је 

покренута и иницијатива за оснивање нове, седме по реду Радне групе која ће се бавити 

дечијим правима. 
 

Више информација о Глобалном договору можете наћи на сајту: www.unglobalcompact.rs          


