
о ангажовању Привредне коморе Србије 
у складу са десет принципа Глобалног договора УН

ИЗВЕШТАЈ



Други извештај о ангажовању Привредне коморе 
Србије, верујемо да показује континуитет, 
нашу посвећеност и спремност да међу нашим 
чланицама континуирано ширимо свест о значају 
десет принципа Глобалног договора Уједињених 
нација, који су усмерени на заштиту људских 
права, радних права, заштиту животне средине и 
борбу против корупције.

Привредна комора Србије је, у периоду 
протеклом од првог извештаја, а на основу 
дефинисаних стратешких праваца деловања, 
своје програме, пројекте и активности креирала 
и реализовала узимајући у обзир основне 
принципе Глобалног договора УН.

Вођењем Секретаријата Локалне мреже 
Глобалног договора у Србији, Привредна комора 
Србије наставља да подржава акције ове мреже 
које су биле усмерене, пре свега, на промоцију 
17 УН циљева одрживог развоја, организацију 
праксе и едукацију ученика, као и на подршку 
младим лидерима промена.

Последњи циклус Националне награде за 
друштвено одговорно пословање за 2016, у 
коме је учествовало 50 компанија, показује да је 
свест о значају овог аспекта пословања у Србији 
и даље на солидном нивоу, али и да постоји 
значајан простор за шире укључивање микро и 
малих предузећа у ове активности.

Привредна комора Србије је посебно била 
активна у борби против корупције, пре свега 
учешћем у креирању законодавног оквира, 
као и реализацијом пројеката и јавних скупова 
усмерених на алате за сузбијање корупције у 
приватном и јавном сектору. Такође, непосредно 
је учествовала и у припреми српске верзије 
међународног стандарда за системе менаџмента 
против мита – ISO 37001.

Заштита животне средине је већ дужи низ 
година у фокусу приоритета ангажовања 
Привредне коморе Србије. Поред активности на 
побољшавању регулаторног амбијента и помоћи 
компанијама у отклањању препрека за одрживо 

пословање, акценат је био на промоцији 
„зелене“ економије, јачању економских 
инструмената у животној средини, промоцији 
принципа циркуларне економије, добровољних 
„зелених“ иницијатива и значаја извештавања о 
одрживости пословања.

Привредна комора Србије је постала важан 
актер у процесима развоја и увођења дуалног 
образовања у систем образовања у Републици 
Србији, а реализовани су и бројни пројекти и 
активности на афирмацији женског, омладинског 
и социјалног предузетништва. 

Активности у области корпоративног управљања 
посебно су биле окренуте ка унапређењу процеса 
пословања у малим и средњим предузећима и 
могућностима за финансирање њиховог развоја. 
Значајни алати су, у овом погледу, Кодекс 
корпоративног управљања и Кодекс пословне 
етике, које је развила Привредна комора Србије, 
као и Суд части Привредне коморе Србије, 
инситутиција која у нашој земљи има традицију 
дугу један век. 

Привредна комора Србије ће и убудуће наставити 
да поштује и промовише 10 принципа Глобалног 
договора УН, како међу својим запосленим, тако 
и међу својим бројним чланством.

ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
О КОНТИНУИРАНОЈ ПОДРШЦИ ГЛОБАЛНОМ ДОГОВОРУ УН
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Мрежа Глобалног договора у Србији је формирана 
6. децембра 2007. године од стране УНДП, 
Народне банке Србије и 7 компанија. Привредна 
комора Србије је учествовала од настанка 
мреже у њеном раду, а од јануара 2011. године 
секретаријат Глобалног договора у Србији је 
измештен у Комору и од тада се састанци мреже 
и чланова Управног одбора одржавају у њеним 
просторијама. 

Мрежа има полуформалну организациону 
структуру и нема статус правног лица. Управни 
одбор чини 7 чланова, представника компанија, 
фондација и послових асоцијација, препознатих 
по својој посвећености принципима друштвене 
одговорности, а то су: КПМГ, Делта холдинг, 
Теленор, Траг фондација, Фондација Ана и Владе 
Дивац, Јубмес банка и Привредна комора Србије. 
Своје активности реализује кроз колективну 
акцију и дијалог различитих заинтересованих 
страна окупљених на тему промоције и 
реализације Циљева одрживог развоја.

Са 114 чланица које запошљавају преко 78.000 
запослених у Србији, а и ширем региону, Глобални 
договор УН је најбројнија друштвено одговорна 
иницијатива која не окупља искључиво 
компаније, већ и остале форме правних лица. У 
свом саставу броји: 57 компанија, 36 невладиних 
организација, 8 пословних удружења, 5 
академских институција, 2 града и 6 синдиката. У 
периоду јануар 2016 - јун 2017. године у Глобални 
договор УН је учлањено 12 нових компанија и 
организација.

Неке од најважнијих активности и догађаја које 
су чланови реализовали у периоду за који је 
извештај рађен су:

• Организација десет састанака Радне групе 
за промоцију Циљева одрживог развоја на 
којима су представљање имале компаније и 
организације које раде на остварењу УН 17 
Циљева одрживости. Размена идеја, добрих 
пракси, алата за постизање циљева, као и 
мисије организације, а посебно размена 
искустава како бити успешан у доступности 
фондовима, помогло је чланицама да јачају 
припадност Глобалном договору и остварењу 
циљева одрживог развоја. Као резултат 
састанака направљена је колекција примера 
добре праксе, под називом Како наше 
организације остварују Циљеве одрживог 
развоја. Публикација је представљена на 
Годишњој скупштини чланица Глобалног 
договора и прилику да учествују у изради 
исте добило је 20 компанија и организација.

• Потписивање Протокола о сарадњи са 
Заједницом директора економских, правно-
биротехничких трговинских и угоститељско-
туристичких школа ради заједничке сарадње 
на пројекту Банкарски службеник;

• Сарадња са седам средњих економских 
школа у којима постоји образовни профил 
„Банкарски службеник“, у оквиру које је 
реализовано: пракса за ученике трећег/
четвртог разреда у филијалама банака; посета 
Центру за посетиоце Народне банке Србије; 
предавања за професоре и ученике која су 
држале чланице Глобалног договора;

• У току марта, априла и маја 2016. чланови 
Управног одбора Глобалног договора у 
Србији и секретаријата мреже су имали 
прилику да учествују у пројекту Америчке 
привредне коморе – „AmChamps – Млади 
лидери промена“. Пројектом су промовисани 
Циљеви одрживог развоја и принципи 
Глобалног договора међу студентима четири 
београдска универзитета - Економски 
факултет, Технички факултет, Правни факултет 
и Факултет политичких наука. 

ЛОКАЛНА МРЕЖА ГЛОБАЛНИ ДОГОВОР У СРБИЈИ 
И ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
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• Организација округлог стола са темом  Борба 
против корупције - како ми то радимо, уз 
подршку Привредне коморе Србије и уз 
учешће компанија које су представиле 
примере добре праксе интерних 
антикорупцијских аката и правила којима 
се штите од појаве коруптивних радњи, јуна 
2016;

• Конференција о филантропији са предавачем 
Џеријем Твомблијем из САД, 30. септембра 
2016. у организацији – Фондације Ана и 
Владе Дивац, Глобални договор у Србији и 
Еванђеоског удружења студената;

• Организација догађаја „Да ли су compliance 
програми у свету ефективни или папирни“, 
уз пружање подршке догађају од стране 
компаније Ernst and Jang и компаније из БиХ - 
Net Consulting, 28. октобра 2016;

• Партнерство у организацији догађаја – 
„Недеља парламентаризма – представљање 
Агенде одрживог развоја 2030“,  8. новембра 
2016;

• Годишња скупштина Глобалног договора у 
Србији, одржана 29. новембра 2016. на којој је 
извршен реизбор чланова Управног одбора и 
усвојена су нова управљачка акта мреже;

• Учешће на конференцији коју је организовало 
Министарство омладине и спорта у сарадњи 
са УНФПА – „Где су млади у агенди 2030“, 
фебруара 2017. године;

• Учешће на међународној конференцији 
„Међународна сарадња и Форум за развој у 
Србији 2017“, у организацији Development 
Aid, 13.06.2017.

Поштујући начела и принципе на којима 
иницијатива Глобални договор почива и чије 
су вредности дубоко усађене у свакодневне 
активности, Комора настоји не само да се 
придржава 10 принципа, већ и да утиче на своје 
чланице да се и саме придржавају принципа 
одговорног пословања. На већини скупова које 
организује настоји да пошаље поруку јавности 
да је само одговорно пословање – одрживо 
пословање.
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Националну награду за друштвено одговорно 
пословање Привредна комора Србије додељује 
од 2007. године, где је кроз 6 циклуса такмичења 
прошло више од 350 привредних друштава. Циљ 
конкурса је афирмација основних вредности 
друштвено одговорног пословања, као и ширење 
свести о значају самог концепта. 

Награда је заснована на унапред дефинисаној 
методологији, јасним критеријумима за 
вредновање резултата и вишестепеној 
провери како од стране стручног тима, тако 
и од независног жирија. Тим за друштвену 
одговорност ПКС прошао је посебну обуку, а 
током процеса вредновања пријава предузећа 
постоји стална комуникација са компанијама у 
циљу додатних информација везаних за пројекат 
и остале информације. Посебну важност у овом 
поступку чине посете компанијама и разговори 
са највишим руководиоцима о свим аспектима 
друштвене одговорности. Детаљни извештаји 
након посета компанијама представљају основу 
жирију за доношење одлуке о избору финалиста 
у три категорије. Јасна правила, вишестепена 
контрола, висока посвећеност и обученост Тима 
и независни жири састављен од представника 
различитих институција и организација створили 
су поверење код компанија и подигли углед ове 
Награде. 

Национална Награда за ДОП равноправно 
вреднује све аспекте пословања – 1) тржиште, 
2) запослени и управљање, 3) животна средина, 
4) друштвена заједница и 5) имовина и капитал. 
Организације које докажу да подједнако воде 
рачуна о свих пет аспеката, а притом реализују 
пројекат који има већу специфичну тежину према 
10 критеријума, имају највеће шансе да постану 
лауреати Награде. 

Након анализе свих пријава уочено је да 
је највећи број компанија и организација 
пријавило друштвено одговорне пројекте који 
су били усмерени на помоћ локалној заједници, 
од тога је највећи број пројеката био усмерен на: 
бесплатне едукације, запошљавање младих и 
помоћ особама са инвалидитетом.

Комора промовисањем Награде за ДОП шаље 
поруку колико ће инкорпорацијом принципа 
друштвене одговорности у сопствено пословање 
привредни субјекти подићи конкурентност, 
углед, остварити значајне уштеде у пословању и 
дати допринос одрживом развоју.

Национална награда за ДОП 2016 у бројкама:

• Конкурисало 50 привредних друштава: 
• 21 у категорији великих
• 13 у категорији средњих 
• 16 у категорији малих и микро 

• 13 чланова Тима ПКС за друштвено одговорно 
пословање оценило је пристигле пријаве, 
обишло је 28 привредних друштава који су 
ушли у други круг такмичења и доставили су 
извештаје након посета члановима жирија;

• 7 чланова жирија је имало 3 састанка и донело 
је одлуку о коначном рангу компанија у три 
категорије – категорији великих, категорији 
средњих привредних друштава и категорији 
малих и микро привредних друштава;

• Приближно 200 привредника, представника 
Владе, цивилног сектора, дипломатског 
кора и медија учествовало је на свечаној 
церемонији доделе Националне награде за 
ДОП 2016, која је одржана 10. априла 2017. 

• Награђено је 13 компанија у три категорије: 
Рудник и флотација Рудник доо; Инмолд пласт 
ДОО из Пожеге; Delta Holding из Београда; 
GSK из Новog Београдa; Ball Packaging Eu-
rope Belgrade ltd из Београда; Hyatt Regen-
cy из Београда; Алфа Плам АД из Врања; ЈП 
Градско стамбено из Београда; Eco Fenix B 
Team DOO из Суботице; Апатинска пивара АД 
из Апатина; Brantner otpadna privreda ДОО из 
Новог Бечеја; Delhaize Serbia doo из Београда 
и Слободна Зона Пирот. 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА  
ЗА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО 
ПОСЛОВАЊЕ 2016

4



Савет за друштвено одговорно пословање је 
консултативни орган који чине представници 
пословног сектора, фондација и невладиних 
организација, препознати по ангажовању 
и посвећености принципима друштвено 
одговорног пословања.

Савет је формиран одлуком управног одбора 
ПКС на седници одржаној 1. јула 2016. године. 
Чланови Савета су: Фонд Б92, Фондација Ана 
и Владе Дивац, Смарт колектив, Хемофарм 
фондација, Траг фондација, Новак Ђоковић 
фондација, Адвокатска канцеларија Живковић-
Самарџић, КПМГ, Привредна комора Србије, Del-
haize Srbija, Финдоместик банка ад, Nelt CO доо, 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 
Владе РС, Каталист  фондација, Ернст & Јанг и 
Нордијска пословна алијанса у Србији.

Задатак Савета за друштвено одговорно 
пословање је промоција одговорног пословања 
у привреди уз остваривање сталног дијалога са 
представницима државних органа и институција. 
Важан задатак јесте и покретање иницијативе за 
унапређење пореске политике и стимулисање 
давања за опште добро, како би се побољшали 
услови за развој корпоративне филантропије и 
донаторства. 

Савет је одржао једну припремну седницу и три 
званичне. На другом састанку Савета, одржаном 
09.02.2017, било је речи око увођења олакшица 
за давање у опште-корисне сврхе. Траг фондација 
је представила резултате истраживања на тему 
Унапређење корпоративне филантропије у 
Србији: Побољшање законског оквира које је 
урађено октобра 2016. године и у којој су дате 
препоруке за лакше спровођење члана 15. 
Закона о порезу на добит правних лица. 

На основу анализе закључено је да недостаје 
акт Министарства финансија који би разјаснио 
недоумице у вези са коришћењем погодности 
наведених у члану 15. и којим би се омогућило 
јасније одређивање који се трошкови признају 
као давање за опште добро. Такође – заједно са 
овом упућена је и иницијатива Министарству 
финансија – око израде приручника који би 
користио пореским службеницима, а који би 
спречио да дају непотпуна и нетачна тумачења за 
примену пореских олакшица у члану 15. Закона о 
порезу на добит правних лица. 

Иницијатива је у оквиру документа Квартална 
анализа прописа достављена Министарству  
финансија марта 2017. године. 

Чланови Савета су информисани и упознати 
око обавезе нефинансијског извештавања за 
све велике компаније у ЕУ и наставиће дијалог 
са релевентним министарством око начина на 
који држава планира транспоновање Директиве 
2014/95/ЕУ у домаће законодавство. 

Савет је имао прилике да коментарише и нацрт 
Закона о социјалном предузетништву, који је 
изложио Зоран Лазић, помоћник министра за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
уједно и члан Радне групе за израду Нацрта 
закона. Своје предлоге на нацрт Закона чланови 
Савета су доставили путем члана Радне групе из 
Привредне коморе Србије.

САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНО 
ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ 
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
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Закон о Агенцији за борбу против корупције 
Републике Србије борбу против корупције 
дефинише као однос који се заснива на 
злоупотреби службеног или друштвеног 
положаја или утицаја у јавном или приватном 
сектору да би се постигла лична предност или 
корист за другога. 

Сви актери друштвеног живота треба да 
буду свесни разарајућег ефекта ове појаве 
и неопходности да дају свој допринос 
њеном минимизирању, а као крајњи циљ – 
искорењивању. Пословни сектор има своју, 
посебно важну, улогу у борби против корупције, 
која је препозната и од стране Привредне коморе 
Србије.

Улога Привредне коморе Србије у борби против 
корупције је превенција појаве корупције у 
пословном сектору кроз образовање, промоцију 
антикорупцијских вредности и неговање развоја 
законодавства у овој области.

Према Закону о привредним коморама, 
Привредна комора Србије је овлашћена да 
утврђује правила добре пословне праксе 
својих чланица, односно, да доноси посебне 
узансе, кодексе и друга правила понашања за 
привреднике. Истим законом предвиђена је 
обавеза привредних субјеката да негују и поштују 
пословни морал и добре пословне обичаје. 

Привредна комора Србије је чланица 
Међународног комитета за борбу против 
корупције, Међународне трговинске коморе 
у Паризу (МТК). У циљу промоције правила и 

принципа борбе против корупције, Привредна 
комора Србије је увела праксу дељења 
материјала на различитим скуповима, а који се 
тичу упутстава Међународне трговинске коморе 
за борбу против корупције. 

Привредна комора Србије је имала свог 
представника у Радној групи за израду нацрта 
првог српског Закона о заштити узбуњивача, 
који је ступио на снагу 4. децембра 2014. године, 
а чија је примена почела 5. јуна 2015. Ово је први 
пут да је Србија донела закон који на системски и 
свеобухватни начин пружа ефикасну и ефективну 
заштиту лица која пријављују могућу корупцију. 
Такође, Привредна комора Србије је учествовала 
у раду Радне групе за израду Националне 
стратегије за борбу против корупције, како за 
први стратешки документ из 2005. године тако и 
за важећу Стратегију за 2014 - 2018. годину. 

По основу Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за борбу против 
корупције, Привредној комори Србије су 
пренете посебне дужности утврђене у Поглављу 
4 „ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ“, која се тичу 
подношења извештаја о предузетим мерама и 
реализованим активностима Агенцији за борбу 
против корупције и Савету за борбу против 
корупције. 

На Порталу Привредне коморе Србије доступна 
су документа везана за тему компанијска 
антикорупција http://www.pks.rs/KompanijskaAn-
tikorupcija. 

Привредна комора Србије има успешну 
сарадњу са Министарством правде, Агенцијом 
за борбу против корупције Републике Србије, 
Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу и међународним партнерима 
као што су TAIEX Одељење, Немачка агенција 
за међународну сарадњу (ГИЗ), Глобални 
договор у Србији, USAID Министарство правде, 
Међународни центар Олоф Палме, Међународна 
финансијска корпорација, у организацији са 
бројним радионицама за борбу против корупције, 
заштиту узбуњивача, прања новца, планова 
интегритета и етичких кодекса за компаније, 
сукоба интереса, политика конкуренције, итд. 

АКТИВНОСТИ ПКС 
У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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Привредна комора Србије у овој области 
реализује пројекат – ACTS – GRANT HOME/2014/
ISFP/AG/EFCE/7198, са циљем да се подигне 
ниво стручности и обезбеде алати за сузбијање 
настанка и ширења корупције у приватном 
сектору, са посебним фокусом на мала и средња 
предузећа (МСП). Због своје мале величине и 
мањка ресурса, сектор малих и средњих предузећа 
је посебно подложан ризику корупције и није у 
могућности да развије ефикасне стратегије да 
би се одбранио. Циљ пројекта биће постигнут 
кроз: спровођење стратешке анализе феномена 
корупције у односу на мала и средња предузећа; 
утврђивање и примену алата и најбоље праксе 
како би мала и средња предузећа била више 
„отпорна на корупцију“, као и кроз ширење 
информација о резултатима пројекта.

Партнери на пројекту су: Привредна комора 
Србије, Привредна комора Барија, Привредна 
комора Констанце, Привредна комора Латине, 
Еврокомора, Унија привредних комора Европе и 
Унија привредних комора Италије. 

Догађаји -  конференције, округли столови и 
семинари

У периоду од јануара 2016. до јуна 2017. године, 
Привредна комора Србије је организовала 7 
догађаја који су се, директно или индиректно, 
бавили темом борбе против корупције: 

• “Законски оквир за борбу против корупције 
у англосаксонским земљама – последице по 
пословање у Србији” (28. јануар). Догађај је 
организовала Привредна комора Србије и 
ОЕБС Мисија у Србији.

• “Примена Закона о заштити узбуњивача – 
искуство Америке и Србије”. Округли сто је 
организавао Портал „Пиштаљка“ (23. март), 
уз подршку Глобалног договора у Србији и 
Привредне коморе Србије“.

• Пета сесија Округлог стола - „Борба против 
корупције – како ми то радимо“ (6. јун). 
Округли сто су организовали Привредна 
комора Србије и Глобални договор Србија. 
Интерно, антикорупцијска правила су 
представиле компаније НИС, Air Serbia и Phil-
ip Morris Serbia.

• Семинар “Значај правила за борбу против 
корупције Међународне трговинске коморе и 
њихова примена у пракси кроз корпоративну 
одговорност компанија” (20. септембар).  
Семинар је организовала Привредна 
комора Србије у сарадњи са Међународном 
трговинском комором у Паризу. Семинар је 
био посвећен развоју борбе против корупције 
са практичним саветима за препознавање 
корупције у пословању компанија и начина 
да се она спречи. 

• Да би се утврдили резултати примене Закона 
о заштити узбуњивача у пословном сектору, 
Комора је спровела анкету међу својим 
чланицама (преко 250 великих компанија). У 
обрасцу анкете је формулисала питања која 
се тичу унутрашњег узбуњивања и испуњење 
обавеза привредних субјеката регулисаних 
законом. Из резултата анонимне анкете 
произилази се да је од примене Закона о 
заштити узбуњивача постојао само један 
(1) случај унутрашњег узбуњивања (јавно 
предузеће). С друге стране, сви анкетирани 
привредници су испунили обавезе по основу 
закона. Привредници који су учествовали 
у анкети информисали су Комору да, што 
се тиче пословања њихових компанија/
предузећа, није било случајева спољашњег 
узбуњивања нити узбуњивања јавности (12. 
септембар). 

• „Увођење новог ISO стандарда за борбу 
против корупције и других механизама 
сертификације” (28. новембар 2016.). Догађај 
су организовали Привредна комора Србије и 
Мисија ОЕБС у Србији.

• „Планови интегритета“ (22. март 2017.). 
Догађај су организовале Привредна комора 
Србије и Агенција за борбу против корупције 
Републике Србије.
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Спречавање мита применом  
стандарда ISO 37001

Национална Комисија А268 – Одрживост и 
друштвена одговорност, при Институту за 
стандардизацију Србије, којом председава 
представник Привредне коморе Србије, 
завршила је превод стандарда ISO 37001:2016 – 
Системи менаџмента против мита - Захтеви са 
упутством за коришћење и на јесен 2017.г. се 
очекује објављивање.

Организације које се одлуче да примене овај 
нови међународни стандард моћи ће да делују 
проактивно у борби против мита, како кроз 
примену система менаџмента тако и кроз 
посвећеност лидерства да успостави културу 
интегритета, транспарентност, отвореност и 
усклађеност.

Иако у пракси није могуће у потпуности уклонити 
ризик у вези са митом, ипак овај стандард може 
да помогне организацији да примени разумне 
и сразмерне мере пројектоване да спрече, 
открију и одговоре на мито. Ово ће бити значајна 
подршка компанијама и организацијама у 
Србији да креирају своје политике против мита 
и примене мере и захтеве овог стандарда у циљу 
превенције појаве мита у било ком облику.

Ова национална Комисија је прва у региону 
која је превела и објавила поменути стандард 
на свом језику. Промоција српске верзије овог 
међународног стандарда, SRPS ISO 37001:2017, 
који је изазвао велику пажњу јавности, биће 
одржана у последњем кварталу 2017. године у 
Привредној комори Србије.
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Кључне теме којима се у овом периоду бавила 
Привредна комора Србије, у сарадњи са 
надлежним институцијама, међународним 
организацијама, универзитетском заједницом и 
представницима компанија из јавног и приватног 
сектора, у оквиру заштите животне средине, 
биле су:

• Учешће у креирању законодавног амбијента 
пословања

• Управљање отпадом, индустријско загађење
• Економски инструменти у индустрији 

(подстицаји, таксе, накнаде)
• Промоција „зелене“ економије и одрживог 

пословања
• Подизање свести о значају штедње природних 

ресурса и одрживе производње
• Добровољне „зелене“ иницијативе (ISO 14000, 

EMAS, Еко-знак)
• Друштвена одговорност и извештавање о 

одрживости
• Стручна и саветодавна подршка сектору МСП 

у примени прописа
• Информисање, едукација и обука запослених 

у компанијама.

Привредна комора Србије је у сарадњи са 
привредницима и партнерима током 2016. и 
у првој половини 2017.г. организовала бројне 
догађаје на тему заштите животне средине и 
одрживог развоја, од којих, за потребе овог 
извештаја издвајамо следеће:

Конференције/саветовања:

• Саветовање на тему Заштита животне средине 
и одрживи развој у рударству и енергетици, 
Мокра Гора, Дрвенград, 01-03.03.2016. 

• 12. Регионална конференција Животна 
средина ка Европи под називом „Климатске 
промене и одрживо коришћење природних 
ресурса“. Организатори: Амбасадори 
одрживог развоја и заштите животне средине 
и Привредна комора Србије. ПКС, 06.06.2016.

• Светски конгрес о управљању отпадом 
ISWA (International Solid Waste Associa-
tion). Организатори: Српска асоцијација 
за управљање отпадом (SeSWA), Факултет 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
уз подршку ПКС; Мастер конгрес центар, 
Нови Сад, 19 - 21.09.2016.

• Конференција на тему Имплементација IPPC/
IE Директиве у постројењима за интензивни 
узгој живине и свиња. Организатор: 
Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и ПКС. 09.02.2017.

• Саветовање: „Заштита животне средине у 
рударству и енергетици“. Тара, 15 -16.03.2017. 

• 13. Регионална Конференција: “Животна 
средина ка Европи - EnE17”, у организацији 
Амбасадора одрживог развоја и животне 
средине и ПКС, у циљу наставка промовисања 
сарадње на достизању европских вредности 
у сектору заштите животне средине и 
климатских промена, ПКС, 05.05.2017. 

Округли столови:

• Округли сто „Управљање отпадним возилима 
и накнадама за њихово збрињавање“. 
Организатор: ПКС и Центар за рециклажу, 
Железник. ПКС, 18.05.2016.

• Округли сто „Управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом у Србији – најбоља 
решења за индустрију, грађане и Републику 
Србију”. Организатор: ПКС, Кабинет 
председника, RLG Немачка. 23.06.2016.

• Округли сто „Управљање медицинским 
и фармацеутским отпадом у Србији”. 
Организатор: ПКС – Удружење за медицинску 
и фармацеутску индустрију и Центар за ЗЖС, 
у сарадњи са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине, 24.06.2016. 

• Стручни скуп под називом Учешће приватног 
сектора у финансирању заштите животне 
средине у Републици Србији. Организатор: 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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ПКС, Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и Шведска развојна 
агнеција за међународну сарадњу СИДА. ПКС,  
08.08.2016.

• Стручни скуп: „Подршка развоју са ниским 
емисијама у југоисточној Европи и модели 
декарбонизације електроенергетског 
и грађевинског сектора у оквиру СЛЕД 
пројекта“. Организатор: Регионални центар 
за заштиту животне средине за Централну и 
Источну Европу (REC) и ПКС. ПКС, 09.09.2016. 

• Округли сто на тему Електрични аутомобили 
и развој инфраструктуре за пуњење возила 
у Србији, у организацији Електротехничког 
факултета, Електропривреде Србије 
и Институт-а ЕКО ПРИВРЕДА СРБИЈЕ, 
привредног друштва ИЕЕГ, а у сарадњи са 
ПКС,  28.03.2017. 

• Стручни скуп „Контаминиране локације у 
РС – осврт на тренутно стање и планирана 
истраживања у оквиру UNEP/GEF пројекта“. 
Организатор: Програм Уједињених нација 
за животну средину (UNEP), у сарадњи 
Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије, Агенције 
за заштиту животне средине и невладине 
организације Fea (Иницијатива за шумарствои 
животну средину) уз подршку ПКС, 20.04.2017.

Радионице/семинари:

• Током 2016. и 2017.г. реализован је Твининг 
пројекат ИПА 2013 Програм за Србију 
„Унапређење управљања опасним отпадом 
у РС“. Циљ пројекта је да допринесе развоју 
и побољшању система управљања опасним 
отпадом у Републици Србији, унапређивањем 
законодавног и стратешког оквира у области 
управљања опасним отпадом, у складу са 
стандардима ЕУ и законодавством Србије. 
У оквиру овог пројекта који су реализовали 
Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, Aустријска агенција за 
заштиту животне средине (Umweltbundes-
amt), Федерално министарство за заштиту 
животне средине, очување природе, 
изградњу и нуклеарну безбедност Немачке 
уз подршку Привредне коморе Србије, 
реализовано укупно 8 радионица и то:
• 2 радионице „Израда плана за управљање 

отпадом од грађења и рушења“, 17.06.2016. 
и 03.02.2017.

• 2 радионице „Управљање отпадом 
који садржи POPs и PCB“, 07.12.2016. и 
23.02.2017.

• 2 радионице „Израда Плана за управљање 
отпадним возилима“, ПКС, 02.12.2016. и 
10.03.2017. 

• 2 радионице „Израда Интегрисаног плана 
управљања опасним отпадом“, 23.09.2016. 
и 29.03.2017.

• Семинар „Управљање опасним отпадом 
– локалне самоуправе, инспектори и 
ЈКП“. Организатор: ПКС у сарадњи са 
Министарством пољопривреде и заштите 
животне средине, 07.04.2016. 

• Семинар о извештавању у области заштите 
животне средине, уз присуство преко 180 
учесника - оператера. ПКС, 24.03.2017.

Остало:

• Проглашење „ЕКО-АУТО ГОДИНЕ“, ауто са 
најбољим перформансама по животну 
средину у 2016. Београдски сајам, април 2017. 

• Инфо дан за програм  „Demo Enviroment“. 
Организатор: Привредна комора Србије – 
Центар за заштиту животне средине и Центар 
за ЕУ интеграције, у сарадњи са Амбасадом 
Шведске у Београду и шведском Агенцијом за 
економски и регионални развој (Tillväxtver-
ket), 09.06.2016. 

• 13. Међународни сајам заштите животне 
средине и природних ресурса - Ecofair. 
Београдски сајам, Хала 1. Организатор: 
Београдски сајам, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, 
Министарство енергетике, ПКС. Забележено 
је присуство преко 150 излагача из земље и 
иностранства, 12 - 14.10.2016.
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У децембру 2015. године, Европска комисија 
је усвојила нови амбициозни пакет мера о 
циркуларној економији, који се у великој мери 
односи на измену прописа у области управљања 
отпадом, са циљем да се подстакне глобална 
конкурентност, јачање одрживог економског 
раста и отварање радних места. Овај пакет 
мера обухвата, у законодавне сврхе, увођење 
нових циљева у управљању отпадом везано за 
поновно коришћење, рециклажу и депоније, и 
јача одредбе о спречавању отпада и продуженој 
одговорности произвођача.  

Тренутни систем производње и потрошње у 
Србији функционише на линеарном моделу, 
познатом као „узми – произведи – баци”. 
Природни ресурси се користе за производњу 
производа који ће се одбацити на крају њиховог 
века трајања. Овај приступ се заснива на 
неограниченој расположивости ресурса као и на 
неограниченом простору за одлагање отпада. 

Примена концепта циркуларне економије у 
Србији је неизбежна зато што је он уграђен у 
европске прописе које све земље кандидати ЕУ 
морају да усвоје и примењују. Привредна комора 
Србије је реаговала на овај изазов и, у марту 
2017. године, формирала Центар за циркуларну 
економију. Центар функционише у блиској 
сарадњи са другим интересним групама, као што 
су Министарство за заштиту животне средине, 
Министарство привреде, ГИЗ и ОЕБС. Активности 
у правцу транзиције на циркуларну економију, 
које су започете почетком 2016. године, 
фокусирају се на подизање свести о циркуларној 

економији у свим секторима, развој стратегије за 
циркуларну економију и националне платформе 
за инклузију неформалних сакупљача отпада. 

Главне активности које је организовала и 
подржала Привредна комора Србије, у сарадњи 
са горе наведеним партнерима су:

• Успостављање „Националне платформе за 
социјалну инклузију неформалних сакупљача 
отпада“ (16.05.2016.)

• 5 округлих столова у Суботици, Сремској 
Митровици, Крагујевцу, Нишу и Новом 
Пазару и завршна конференција у Београду, 
са циљем да се подигне свест оператера 
управљања отпадом, представника локалних 
влада, организација цивилног друштва и 
опште јавности о концепту циркуларне 
економије и примерима добре праксе. (мај  –  
новембар 2016.)

• Међународна конференција „Циркуларна 
економија као могућност да се унапреди 
управљање отпадом“ током Светског 
конгреса Међународне асоцијације за 
управљање чврстим отпадом 2016, у Новом 
Саду (19 – 21.09.2016.)

• Иницијални састанак за „Развој Националне 
стратегије за циркуларну економију“

• Брошура „Увод у циркуларну економију“, 
штампана на енглеском и српском језику

• Међународна конференција „Циркуларна 
економија као могућност за развој зелене 
индустрије“ и 2. састанак интересних група 
о „Националној платформи за социјалну 
инклузију неформалних сакупљача отпада“ 
током Међународног сајма заштите животне 
средине и природних ресурса – Еко сајам 
2016, у Београду (12 - 14.10.2016.) 

• Пројекат „Промоција циркуларне економије у 
централној и западној Србији”, који реализује 
Архус Центар Крагујевац, уз подршку ПКС и 
Мисије ОЕБС у Србији, који се састојао од 3 
округла стола у Крагујевцу, Чачку и Крушевцу, 
јавних догађаја у 6 градова у региону 
и завршне конференције у Крагујевцу 
(децембар 2016.)

• Састанак интересних група „Припрема основе 
за националну стратегију за циркуларну 
економију“ (10.03.2017.)

• Округли сто „Заштита животне средине и 
циркуларна економија“ са Регионалном 
комором Сремске Митровице (10.05.2017.)

• Конференција „Животна средина и 

ЦИРКУЛАРНА 
ЕКОНОМИЈА
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циркуларна економија за индустрију“, Ваљево 
(01.06.2017.)

• Панел дискусија „Циркуларна економија 
у Србији – Предности преласка на нови 
економски модел“ са Скупштином Аутономне 
Покрајине Војводине, Нови Сад (12. 06.2017.)

Привредна комора Србије је, у августу 2016, 
започела реализацију новог пројекта, којег 
финансира Европски институт за иновације и 
технологију (ЕИТ) – Climate-KIC. Climate-KIC је 
највећа европска иницијатива за иновације у 
области климе, која се у раду фокусира на четири 
приоритетне теме: градске средине, коришћење 
земљишта, производне системе (циркуларну 
економију), климатску метрику и финансије. Они 
реализују  наставне и иновационе програме за 
студенте, стартапове, предузетнике и иноваторе 
широм Европе. 

Центар за циркуларну економију у оквиру 
Привредне коморе Србије реализује активности 
Climate-KIC у Србији. 

У 2016. години, реализоване су следеће 
активности: 

• Акцелератор програм за Фазу 2 стартапова 
за чисте технологије, који обухвата обуку и 
сесије са инструкторима, као и бесповратну 
помоћ од 15.000 евра по стартапу. 

• Климатон,  24-часовни догађај намењен 
развоју идеја за смањење емисије угљеника 
у Београду

• Учешће српских стручњака за животну 
средину на кратким курсевима Climate-KIC на 
разне теме.

До средине 2017. године, у примени су следећи 
програми:

• Програм „Пионири у пракси“ обухвата 
обуку на тему Системске иновације за 
српске професионалце у области заштите 
животне средине и омогућава им да раде 
на проблемима који се односе на климатске 
промене током њиховог боравка у другој 
компанији у иностранству.

• Climate Launchpad је такмичење у 
идејама о зеленом бизнису, које обучава 
стартапове у раној фази и предузетнике о 
основама пословног развоја и вештинама 

представљања.
• Акцелератор програм за Фазу 2 стартапова у 

чистим технологијама, који обухвата обуку и 
сесије са инструкторима, као и бесповратна 
помоћ од 15.000 евра по стартапу. 

• Српски студенти су учествовали у „Путовању“, 
међународној летњој школи о климатским 
променама и пословном развоју.

• Учешће српских стручњака на кратким 
курсевима Climate-KIC на разне теме.
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Привредна комора Србије континуирано има 
активности на организацији и реализацији 
семинара и курсева, тематски посвећених 
свим релевантним областима од практичног 
значаја за предузетнике, власнике малих и 
средњих предузећа, као и менаџмент у великим 
компанијама. У току 2016. године, Центар за 
едукацију Привредне коморе Србије реализовао 
је укупно 231 едукативних активности са  15.684 
полазника, док је у току  првих шест месеци 2017. 
године реализовано  86 семинара и обука, са 
укупно 2.294 полазника.

Предавачи на семинарима су реномирани, са 
значајним искуством из реалног пословног 
окружења и практичним експертским знањем. 
Организација семинара и обука су високог 
квалитетни а теме које обрађују су актуелне:  

• Основна обука из осигурања – припрема 
за полагање испита за стицање звања 
заступника или посредника

• Континуирано усавршавање oвлашћених 
заступника и овлашћених посредника у 
осигурању

• Обуке за стицање лиценце за професионалне 
управнике зграда

• Обука службеника приватног обезбеђења у 
РПК Крушевац

• Угoвoри у приврeди сa дoмаћим и страним 
партнерима и срeдства обезбeђeња

• Енергетска ефикасност – како оптимално 
користити енергију и остварити уштеде

• Дигитални маркетинг и брендинг на 
друштвеним мрежама

• Систeм упрaвљaњa бeзбeднoшћу инфoрмaци-
ja у oргaнизaциjaмa (ИСМС) – зaхтeви 
стaндaрдa ИСО 27001:2013

• Практична примена квалификованих 
електронских сертификата и електронски 
сервиси у Србији – основни курс

• Како да се рачуновође заштите од 
високотехнолошког криминала и како да 
примене ЕДИ стандард и друге.

ЕДУКАЦИЈА 
ПРИВРЕДНИКА
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Привреда Србије и њен развој у великој мери 
зависе од квалитета и доступности радне снаге. 
Годинама послодавци истичу да ученици током 
школовања не стичу довољно практичних знања 
и искуства потребних за рад у реалном радном 
окружењу, због чега су принуђени да троше 
додатне ресурсе како би ученике укључили у 
радне процесе. У таквој ситуацији где се систем 
образовања и потребе тржишта рада крећу у 
различитим правцима, као једно од решења 
намеће се успостављање система којим се 
образовање повезује и усклађује са привредом. 

Привредна комора Србије покренула је 
иницијативу за увођењем дуалног модела 
образовања у образовни систем Србије, како 
би школовање кадрова одговарало потребама 
привреде, смањила се незапосленост младих 
и подстакао економски и социјални развој 
земље. Дуално образовање представља модел 
учења на раду, где ученици теоријска знања 
стичу у школама, а практична знања, вештине 
и способности непосредним учењем кроз рад, 
на радном месту, у предузећима. Наставни 
планови и програми израђени су у сарадњи 
са представницима привреде. На тај начин 
дефинишу се компетенције које одговарају 
радном месту за које се ученици школују. 

Предност у односу на класичан модел 
образовања је у томе што привреда преузима 
одговорност, и то: делегирањем запослених 
да обављају инструкторски рад са ученицима 
и старајући се да их науче свему ономе што је 
предвиђено планом и програмом учења, као 
и обезбеђивањем финансијске надокнаде за 
ученике. Тиме се  постиже да у оваквом систему 
учествују само оне компаније које су показале 
одговорност и које овакав вид образовања 
виде као инвестирање у своје будуће запослене. 
Са друге стране, ученици се мотивишу да уче 
кроз рад јер имају могућност да обезбеде своју 
будућност, а компаније су спремне да их после 
завршеног школовања и запосле. Овај систем, 
оријентисан ка унапређењу квалитета праксе, 
има све предиспозиције да се реформским 
процесима унапреди и учини свет образовања 
флексибилним и прилагодљивим у односу на 
промене на тржишту.

Реформски процеси су довели до измене 
методологије плана уписа у средње школе којима 
је Привредна комора Србије дала изузетан 
допринос у утврђивању потреба привреде за 
кадровима и образовним профилима, како 
би структура образовног система одговарала 
потребама на тржишту. Изјаве о намерама, 
којима се показује спремност да се укључе 
у систем дуалног образовања, потписало је 
1.800 привредника. На бази тога су креирана 
одељења, образовни профили и места за будуће 
ученике, а поред постојећих 5 образовних 
профила импелентираних у оквиру пилот фазе, 
за школску 2018/19. годину припремљено је 
још 16 образовних профила по дуалном моделу, 
успостављена сарадња са око 300 компанија и 
обезбеђена места за 2.300 ученика.

Предстоји израда Закона о дуалном образовању 
којим се дефинишу права и обавезе свих 
учесника у овом процесу. Нацрт закона предвиђа 
значајну улогу Привредне коморе Србије у 
примени закона и осигурању квалитета праксе у 
компанијама. Очекује се да ће закон имати своју 
примену од септембра 2018. године.

ДУАЛНИ СИСТЕМ 
ОБРАЗОВАЊА
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У области подршке развоју женског, омладинског 
и социјалног предузетништва Привредна комора 
Србије је реализовала следеће активности: 

1. Учешће у раду Радне групе за израду предлога 
Закона о социјалном предузетништву - 
Због недостатка дефиниција социјалног 
предузећа оснивале су се многе организације 
– задруге, НВО, фондације у циљу бављења 
делатностима које задовољавају неки 
друштвени/социјални/економски циљ. 
Будући Закон има за циљ да допринесе 
развоју социјалног предузетништва и у 
складу с тим, ПКС је предложила да социјално 
предузеће треба да буде у форми привредног 
друштва или предузетника, евидентираног 
у регистру привредних субјеката уз 
претходну сагласност Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
На овај начин бићемо у прилици да мапирамо 
социјална предузећа, интензивније радимо 
на унапређењу њихових капацитета и 
развоју социјалног предузетништва.   

2. Подршка развоју социјалног предузетништва, 
пројекат SENSES: „Јачање социјалног 
предузетништва кроз укључивање социјално 
одговорних корпорација и њихових пракси 
како би се побољшале компетенције и 
вештине социјалних предузећа у земљама 
дунавског региона“. Партнери на пројекту 
су организације и институције које се баве 
развојем социјалног предузетништва и 
предузетништвом уопште, у 10 земаља 

учесница Пројекта (Мађарска, Румунија, 
Словачка, Белгија, Аустрија, Хрватска, 
Словенија, Молдавија, Србија, Чешка). У првој 
фази реализације пројекта прикупљене су 
базичне информације у вези социјалног 
предузетништва у Србији. Најважнији циљеви 
пројекта су: промоција протока информација 
и размене знања између социјалних 
предузећа и одговорних фирми, као и осталих 
заинтересованих страна, као и укључивање 
социјалних предузећа у ланце добављача.  

3. Подршка развоју омладинског 
предузетништвa кроз пројекат „Караван 
омладинског предузетништва“. Пројекат је 
реализован у периоду од 17. фебруара 2016. 
године до 30. јула 2017. године у партнерству са 
Привредним форумом младих, а финансирала 
га је Развојна агенција Србије. У оквиру 
пројекта реализоване су следеће активности: 
„Караван омладинског предузетништва“ 
реализован у виду 19 једнодневних догађаја 
у 19 општина у Србији (Суботица, Нови Сад, 
Крагујевац, Нови Пазар, Златибор, Београд, 
Сомбор, Аранђеловац, Крушевац, Зрењанин, 
Лесковац, Зајечар, Пожаревац, Пријепоље, 
Ужице, Сремска Митровица, Чачак, Лозница, 
Ириг) у оквиру којих је учешће узело преко 
3.000 младих;
• Реализоване 3 стручно-едукативне 

петодневне обуке за покретање 
пословања „Привредни форум младих“ 
на Авали које је похађало 180 младих 
који поседују пословну идеју, а којима је 
потребна помоћ у реализацији;

• Конференција „StartUp EcoSystem Serbia 
2016“ чији је фокус био на прописима и 
регулативама као главним препрекама 
за развој StartUp Eco System-а, као и на 
моделима обезбеђивања алтернативних 
извора финансијске подршке за Start-
Up-ове. Конференција је окупила 200 
учесника: представнике Владе РС и јавних 
институција, корпоративни сектор и 
домаћу StartUp сцену; 

• Формиран је Савет за омладинско 
предузетништво Привредне коморе 
Србије. Савет тренутно обухвата 18 
активних чланова који заступају интересе 
младих привредника до 35 година 
старости;

• Израђена је „Анализа потреба 
потенцијалних и постојећих младих 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЖЕНСКОГ, 
ОМЛАДИНСКОГ И СОЦИЈАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
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предузетника на територији Републике 
Србије“, која је доступна на следећем 
линку: http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/
Analiza%20ankete%20pregled(2).pdf. 

4.  
Подршка развоју женског предузетништва, 
пројекат “Развој МСПП јачањем приступа 
тржишту кроз укључивање у ланце добављача, 
са акцентом на женско предузетништво“ - 
Пројекат се спроводи у партнерству ПКС и 
Удружење пословних жена Србије, а 
финансира Развојна агенције Србије. 
Директно доприноси јачању конкурентости и 
одрживости МСПП. Спроведене активности у 
оквиру Пројекта:
• Организовани пословни сусрети 

предузетница са представницима 
компанија Delhaize, McDonalds, Ice-
berg Salat Centar, Desing и хотел Москва. 
На пословним сусретима укупно је 
учествовало преко 80 предузетница

• У хотелу Hyatt je организован састанак 
са предузетницама (3 предузећа) у циљу 
унапређења постојеће сарадње хотела 
Hyatt и добављача

• Израђен онлајн каталог производа 
предузетница http://poslovnezene.org.
rs/e-katalog/

• Израђен онлајн директоријум женских 
предузећа http://poslovnezene.org.rs/
za-clanice/direktorijum-clanica/

• Објављено је пет чланака о женском 
предузетништву у штампаним медијима: 
Економетар, Вечерње новости и Бизнис 
магазин.
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Од пројеката из области друштвено одговорног 
пословања издвојена су следећа два пројекта:

1. „Обука за паметне градове-тренинг 
концепт за градове будућности”     ? 
– (SMART CITY COACHING–MULTI STAKEHOLD-
ER TRAINING CONCEPT FOR THE CITY OF THE 
FUTURE-SMACC). Пројекат који се финансира 
из програма Еразмус+ је намењен едукацији 
представника привреде, јавне админстрације 
и локалне самоуправе. Циљ пројекта је 
коришћење дигиталних технологија ради 
унапређења квалитета услуга локалних 
самоуправа уз уштеду финансијских средстава 
и ресурса, као и преношење позитивних 
искустава из европских градова по питању 
повезивања представника привреде и 
свих релевантих институција и понуде што 
квалитетнијих услуга корисницима. У оквиру 
активности пројекта израђена је интернет 
платформа са примерима добре праксе и 
на основу методологије коју платформа 
користи – реализована је идеја пилот 
пројекта за побољшање туристичке понуде 
кроз креирање апликације за пешачке туре у 
сарадњи са једном од локалних самоуправа. 

2. „CITY WALK“ - Пројекат Градови за пешаке 
помаже градовима дунавске регије да смање 
емисију загађивања и буке и да постану 
боља места за живот, давањем већег значаја 
улози одрживих облика мобилности у 
урбаном мешовитом транспорту, а нарочито 
у активним облицима транспорта – као што 
је пешачење и вожња бицикла. Да би се то 
спровело, пројекат је углавном усмерен на 
побољшање кључних услова за пешачење 
кроз израду прецизне методологије која 
обухвата алате међу којима су и прилагођени 
интерактивни водичи за осам градова 
обухваћених пројектом. 

ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
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Привредна комора Србије, у складу са 
овлашћењима утврђеним Законом о 
привредним коморама (Сл. гласник РС, бр. 
65/2001), донела је 15.12.2005. године Кодекс 
пословне етике и Кодекс корпоративног 
управљања, који су објављени у Службеном 
гласнику Републике Србије бр. 1/2006. 
Доношењем ових кодекса, Република Србија 
се сврстала у ред земаља које имају свој 
национални кодекс пословне етике и кодекс 
корпоративног управљања, који доприносе 
развоју аутономног права и пословне праксе 
засноване на етичким принципима, те 
праксе доброг корпоративног управљања. 
Доношење ових кодекса имало је за циљ 
повећање транспарентности пословања 
привредних субјеката и јачање одговорности 
за последице које могу настати у обављању 
пословних активности. Доношењем кодекса 
пружен је ослонац привредним субјектима за 
успостављање баланса између сопствених, 
профитабилних интереса и интереса 
друштвеног окружења у којем делују.

1. Кодексом пословне етике утврђени су 
принципи и правила пословне етике који 
обавезују привредне субјекте, чланове 
Привредне коморе Србије, запослене, 
чланове органа и лица ангажованих 
по уговорном основу у привредном 
субјекту, као и стране привредне 
субјекте који послују на територији 
Републике Србије. Принципи и правила 
пословне етике обавезују све запослене 

у привредним субјектима, председнике 
и чланове управног и извршног одбора, 
надзорног одбора, одбора ревизора 
као и сва лица која су за обављање 
неке делатности у име привредног 
субјекта ангажована на основу уговора.  
 
Кодекс пословне етике третира 
реализацију пословне етике у пословну 
праксу привредног субјекта на три нивоа: 
индивидуалном, организационом и 
друштвеном.
• Индивидуални ниво подразумева да 

запослени у привредном субјекту, 
чланови његових органа или лица 
ангажована на основу уговора 
приликом извршавања својих 
дужности поступају не само у складу 
са законским прописима већ и са 
основним моралним вредностима. 
Поступање у складу са пословном 
етиком захтева и развијање тзв. 
радне етике која подразумева однос 
према раду, одговорност за сопствене 
поступке и усклађивање приватног и 
пословног живота.

• Организациони ниво претпоставља 
развијање пословне етике унутар 
привредног субјекта. За оцену степена 
остварења организационог нивоа 
пословне етике од значаја је у којој 
мери привредни субјект, приликом 
доношења и остваривања пословних 
одлука, уважава основне етичке 
вредности, као и карактер међусобних 
односа у привредном субјекту. 
Привредни субјект мора поштовати 
основна људска права и санкционисати 
сваки облик дискриминације или 
покушаја дискриминације. Политика 
односа, према запосленима повратно 
утиче на њихов однос према 
привредном субјекту. Достизање 
циљева друштвене одговорности 
привредних субјеката у пословној 
пракси у највећој мери зависи од 
„здравих” односа у привредном 
субјекту. Уколико су односи између 
запослених и између њих и чланова 
органа привредних субјеката 
засновани на уважавању људског 
достојанства и основних моралних 
принципа, већа је вероватноћа да ће се 

КОДЕКС ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ 
И КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ 
УПРАВЉАЊА
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и сарадња са пословним партнерима 
одвијати на исти начин.

• Друштвени ниво подразумева степен 
утемељености етичких принципа у 
односима са окружењем. Привредни 
субјект који своје односе са трећим 
лицима усклађује са моралним 
вредностима, то чини и у сопственом 
интересу, имајући у виду позитивне 
ефекте таквог понашања за целину 
пословних односа. Поштовање 
етичког кодекса један је од 
начина успостављања друштвене 
одговорности привредних субјеката.

Кодексом пословне етике предвиђено је да 
запослени, члан органа привредног субјекта 
или члан његове породице не сме нудити, 
давати, стављати у изглед, обећавати или 
прихватити новац, ствар, право, услугу, 
поклон веће вредности или могућност 
утицаја од другог лица које је у пословном 
односу са привредним субјектом. 
Поклоном веће вредности сматра се новац, 
ствар, право или услуга, као и свака друга 
корист добијена или извршена без плаћања 
одговарајуће новчане накнаде, уз накнаду 
по знатно нижој цени од тржишне или без 
одговарајуће противуслуге чија вредност 
прелази једну половину износа просечне 
месечне нето зараде у Републици Србији. 
Истовремено, дозвољено је прихватање и 
давање поклона мање вредности, осим ако 
прихватање таквог поклона не представља 
услов за закључење посла или доводи 
поклонодавца у повољнији положај у 
односу на конкуренте.
Као јединствен акт, Кодекс пословне етике 
се примењује на територији Републике 
Србије и пред Судом части при Привредној 
комори Србије и судовима части при 
покрајинским привредним коморама. 
Примена Кодекса пословне етике је 
обавезна, а и обезбеђује позитиван утицај 
на пословање и репутацију привредних 
субјеката. Надзор над применом Кодекса 
може бити интерни, за који је задужен 
овлашћени орган у привредном субјекту и 
екстерни надзор. Орган Привредне коморе 
Србије (Суд части), која је донела Кодекс, 
изричу одговарајуће мере онима за које се 
утврди да су повредили његове одредбе. 

Кодекс корпоративног управљања, 
који је Скупштина Коморе усвојила 
17.09.2012. године (Сл. гласник РС, 
бр. 99/2012) и чијим ступањем на 
снагу је престао да важи Кодекс 
корпоративног управљања (Сл. гласник 
РС, бр. 1/2006), није обавезујући, већ 
се његови принципи само препоручују 
свим друштвима капитала, а нарочито 
члановима Привредне коморе Србије 
као најбоља пракса корпоративног 
управљања. Кодекс се сврстава у тзв. 
„меко право”, а његов примарни циљ је 
формирање добрих пословних обичаја. 
Овај кодекс садржи скуп правила која 
одређују како се управља друштвима 
капитала и како се она контролишу, 
стратешки уређујући односе између 
менаџера, чланова надзорног одбора и 
одбора директора, чланова/акционара 
и осталих заинтересованих страна.  
 
Компаније могу директно да примењују 
начела и препоруке Кодекса, доношењем 
одлука релевантног тела компаније, 
или уколико је потребно, оне могу да 
их развију доношењем сопственог 
кодекса корпоративног управљања, 
односно, доношењем других интерних 
аката компаније. Компанија чланица 
Привредне коморе Србије је у обавези 
да информише Комору уколико 
примењује овај кодекс. Компанија која 
не примењује Кодекс корпоративног 
управљања Привредне коморе 
Србије у обавези је да информише 
Комору о кодексу корпоративног 
управљања који компанија примењује 
и место где је тај кодекс јавно доступан.  
 
У оквиру органа Привредне коморе 
Србије, Суд части има најзначајнију улогу 
у спровођењу Кодекса пословне етике 
и у надзору над поштовањем добрих 
пословних обичаја и пословног морала.
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ПКС и IFC су почетком 2016. године потписале 
анекс Оквирног споразума о сарадњи из 7. 
маја 2012. године, којим је сарадња ове две 
институције на спровођењу Пројекта унапређења 
корпоративног управљања, продужена за 
наредне 2 године, односно до краја 2017. 
године. Програм унапређења корпоративног 
управљања има за циљ подршку компанијама у 
Србији да унапреде управљање у компанијама и 
обезбеде ефикасно и одрживо пословање, раст 
и дугорочну одрживост  компанија.

Реализацију пројекта финансира Швајцарски 
државни секретаријат за економске послове 
(SECO). 

У складу са Споразумом и усвојеним програмом, 
спроведене су следеће значајне активности:

• Привредна комора Србије (ПКС) и 
Међународна финансијска корпорација 
(IFC), организовале су дводневну 
радионицу „Управљање малим и 
средњим предузећима“, у Београду.  
Радионица је организована у оквиру 
тродневног семинара „Управљање и 
одрживост малих и средњих предузећа“ који 
је намењен представницима партнерских 
институција IFC у програму „Унапређење 
корпоративног управљања у Европи 
и Централној Азији“  (1 - 3. март 2016).  
Циљ радионице за представнике МСП 
је био упознавање са новим приступом 
и смерницама за унапређење праксе 

управљања у предузећима, имајући у виду 
специфичне проблеме и изазове са којима 
се суочавају, као и ограничене ресурсе 
којима располажу. Учесницима, власницима 
прве и друге генерације МСП, представљене 
су практичне смернице за управљање у 
зависности од  фазе развоја предузећа, као 
и алат за самопроцену стања управљања у 
компанији као и практични алати за припрему 
плана активности за његово унапређење. 

• Окрули сто „Улога корпоративних секретара 
у унапређењу праксе корпоративног 
управљања’’,  17. јуна  2016. године. 
Oкругли сто је имао за циљ да се заједно 
са корпоративним секретарима сагледа 
постојећа пракса, размене искуства 
и идентификују потребе за стручним 
усавршавањем. Крајњи циљ је да се 
кроз подршку у стручном усавршавању 
корпоративних секретара, створе услови 
за унапређење праксе корпоративног 
управљања у компанијама, као 
претпоставка одрживог раста и  развоја.  
Семинар је био намењен корпоративним 
секретарима акционарских друштава и 
великих компанија, (Телеком, Аеродром 
Београд, НИС, Енергопројект, Тигар, Дунав 
осигурање,...)

• Привредна комора Србије (ПКС) у 
сарадњи IFC и WM Equity Partners (WMEP), 
организовала је 19. октобра 2016. године, 
семинар о примени принципа корпоративног 
управљања „Финансирање развоја МСП 
- кредит или увођење новог партнера’’. 
Циљ семинара је био да се укаже како 
инвеститори и финансијске институције 
вреднују праксу корпоративног управљања 
у компанијама, како се то одражава на 
цену капитала компанија и како се треба 
припремити за разговоре са банкама и 
другим инвеститорима, у процесу доношења 
одлуке - да ли развој компаније финансирати 
задуживањем или кроз власничко 
улагање (увођење новог партнера). 
Семинар је био намењен малим и средњим 
предузећима и породичним компанијама, 
власницима и члановима управе компанија. 
Скуп је имао функцију промоције 
корпоративног управљања и организован је 
без котизације.

УНАПРЕЂЕЊЕ 
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
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• Организована су два комерцијална 
семинара на тему „Корпоративно 
управљање и корпоративне финансије“ 
- 16.06.2016. и 14.12.2016. године. 
Семинари су организовани по програму који 
је развио стручни тим ПКС, а реализован 
је преко ПКС - Центра за едукацију, као део 
програма обуке „Корпоративно управљање за 
чланове управе привредног друштва’’ који ПКС 
реализује од 2015. године, са циљем да пружи 
неопходна знања и вештине које чланови 
управе у привредним друштвима треба да 
имају како би могли ефикасно да учествују 
у процесу одлучивања у компанијама. 
Семинари су организовани као једнодневни 
курсеви и били су намењени власницима, 
члановима управе привредних друштава, 
породичним компанијама и јавним 
предузећима.

• Достављени су коментари на нацрт 
извештаја ЕБРД о стању корпоративног 
управљања у транзиционим 
економијама – Извештај за Србију 
Привредној комори Србији је 10. октобра 2016. 
године, од стране Европске банке за обнову 
и развој (ЕБРД) достављен на коментаре 
Нацрт документа о стању корпоративног 
управљања у транзиционим економијама  –  
Извештај за Србију. У наведеном документу 
препознат је Кодекс корпоративног 
управљања који је ПКС донела 2012. године, 
а препоруке и принципи садржани у Кодексу 
ПКС су од стране експерата Европске банке за 
обнову и развој наведене, као добре стране 
правног оквира и праксе корпоративног 
управљања у Србији. Привредна комора 
Србије је доставила коментаре и предлоге 
за побољшање текста документа, са 
образложењима и указала на потребу да се 
преиспита став према одређеним питањима 
из праксе корпоративног управљања.

• Едукација чланова стручног тима ПКС  
Важан сегмент спровођења Пројекта 
унапређења корпоративног управљања је 
и едукација чланова стручног тима ПКС на 
пројекту. Почетком марта 2016. године, IFC 
је у Београду организовао међународну 
конференцију „ECA Корпоративно 
управљање - Радионица за партнере“ 
намењену партнерима на реализацији 

пројекта из Европе и Централне Азије. У 
оквиру конференције организоване су 
интензивне тродневне радионице у форми 
тренинга-за-тренере (ТОТ). Фокус је био на 
управљању у малим и средњим предузећима 
(МСП). Радионице су имале за циљ јачање 
институционалних и техничких капацитета 
партнерских институција да разумеју 
специфичности корпоративног управљања 
у МСП, промовишу добру праксу, као и да 
изграде капацитете за едукацију и услуге 
саветовања за овај сегмент предузећа. IFC 
група за Корпоративно управљање је развила 
пакет тренинг материјала и услуга за подршку 
МСП да повећају конкурентност и обезбеде 
опстанак и раст. Ови практични материјали/
алати дати су на располагање ПКС и свим 
партнерским институцијама IFC на пројекту. 
Посебна радионица била је намењена 
дискусији и усаглашавању програма рада  за 
наредне две године и активностима које треба 
да обезбеде дугорочну одрживост програма 
унапређења корпоративног управљања у 
региону.

• Семинар „Финансирање развоја – кредити 
или увођење новог партнера – примена 
принципа корпоративног управљања“, 
24. јануар 2017. године, РПК Зајечарског 
и Борског управног округа – Зајечар 
Скуп је организован у сарадњи са WM Equi-
ty Partners (WMEP) са  циљем указивања на 
значај доброг корпоративног управљања 
у различитим фазама развоја компаније 
и ефектима корпоративног управљања 
смањењу ризика и бољем вредновању 
капитала. Учесници су добили корисне савете 
за припрему разговора за банкама и новим 
партнерима, и упознати са алатима за процену 
ризика од стране банке и вредновање 
капитала од стране инвеститора. Семинар 
је био намењен власницима предузећа, 
члановима Надзорног одбора, извршним 
директорима компанија, корпоративним 
секретарима и финансијским директорима.

• Семинар Управљање малим и 
средњим предузећима у ланцу 
снабдевања компаније „Горење“, 7. 
април 2017. године, РПК Колубарског и 
Мачванског  управног округа  –  Ваљево. 
Семинар је организован са циљем пружања 
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подршке МСП које су у ланцу снабдевања 
Горења да усвоје и примене добру праксу 
корпоративног управљања и створе услове 
за унапређење конкурентности. Семинару 
су присуствовали менаџери малих и 
средњих предузећа који су имали прилику 
да се упознају са методологијом и алатима 
за самопроцену стања корпоратвног 
управљања у компанији, као и са корацима 
у изради плана активности за унапређење 
корпоративног управљања.

• Семинар за изузетне, креативне и посебно 
посвећене студенте „Корпоративно 
управљање у малим и средњим предузећима“, 
3. марта 2017. године, Универзитет 
Сингидунум, Факултет здравствених 
правних и пословних студија, Ваљево. 
Програм је реализован у оквиру развоја 
кооперативних студентских програма 
обуке који студентима треба да омогуће 
функционално повезивање стечених 
теоријских знања и практичну функционалну 
примену. Претходном анализом је утврђено 
да у оквиру постојећих програмских садржаја 
постоји простор и потреба да се тема 
корпоративног управљања у МСП понуди као 
додатни прилагођен програм обуке у циљу 
стицања функционалних знања. У креирању 
програма и реализацији предавања је 
учествовала представница пројектног 
тима ПКС за унапређење корпоративног 
управљања.
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Суд части при Привредној комори Србије 
основан је Законом о привредним коморама у 
сврху утврђивања одговорности и изрицања 
мера друштвене дисциплине члановима 
Привредне коморе Србије и другим привредним 
субјектима који послују на територији Републике 
Србије, због повреде добрих пословних обичаја 
и пословног морала у пословним односима, као и 
повреда којима се нарушава јединство тржишта.
Задатак Суда части је да процењује и испитује 
сагласност одређених радњи и поступака 
привредних субјеката са правним поретком и 
одређеним правилима – добрим пословним 
обичајима, пословним моралом, Статутом, 
Кодексом пословне етике и другим општим 
актима усвојеним у Комори и да својим одлукама 
изриче санкције за повреде тих правила. 
Деловањем Суда части штити се јавни интерес у 
оквиру привредног пословања, углед привреде 
и права потрошача.

Институција суда части у нашој земљи позната је 
од 1913. године. 

Пре оснивања јединствених привредних комора, 
Суд части је био организован као посебан 
орган при бившим коморама (трговинским, 
угоститељским, пољопривредно-шумарским, 
занатским и при Индустријској комори). 

Поступак пред Судом части регулисан је 
Правилником о Суду части. Поступак се покреће 
оптужним предлогом, који поред чланица 
Коморе - привредних субјеката, тужиоца Суда 

части, страних привредних субјеката, државних 
органа, могу да поднесу и физичка лица – 
потрошачи. 

Број пријава за покретање поступка, које подносе 
потрошачи тужиоцу Суда части, у сталном је 
порасту, што говори да расте свест људи о 
својим правима па и о оним која им припадају 
као потрошачима, као и информисаност о 
могућностима покретања поступка против 
привредних субјеката који у односима са 
потрошачима повређују пословни морал. 

Привредни субјект за кога се на Суду части 
ут¬врди да је повредио пословни морал и 
добре пословне обичаје, кажњава се опоменом 
или јавном опоменом, која се објављује на 
седници Управног одбора Коморе. У случају 
теже повреде, одлука Суда се објављује у 
једном или више штампаних или електронских 
медија. Поред мера, у случају теже повреде 
пословног морала, Суд части може изрећи 
окривљеном и заштитне мере: забрану учешћа 
у раду органа и тела Коморе; забрану учешћа 
на сајмовима и изложбама; брисање из листе 
реда вожње, односно полазака превознику, тј. 
привредном друштву или предузетнику који 
обавља делатност јавног превоза. Најоштрију 
заштитну меру – санкцију, свакако представља 
забрана обављања делатности на одређено 
време, у складу са законом. Таква заштитна мера 
је, за сада, предвиђена само у неким привредним 
делатностима (у области предузетништва). 

СУД ЧАСТИ
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Подаци о предметима

Суд части у периоду од  јануара 2016. године до 
јуна 2017. године поступао је по 60 предмета на 
основу поднетих пријава/оптужних предлога 
потрошача – корисника услуга (27), привредних 
субјеката (17), државних органа (15) и удружења 
(1). Пред Судом части решено је 32 предмета.
У претходном поступку, посредством тужиоца 
Суда части, решен је спор мирним путем у 
десет (10) предмета: добровољним испуњењем 
уговорне обавезе, престанком вршења радње 
која садржи обележје повреде добрих пословних 
обичаја и прихватањем оправданих рекламација 
корисника услуга.

Одређен број пријава тужилац Суда части 
је одбацио због ненадлежности овог суда, 
наступања застарелости или недостатка доказа 
да је учињена повреда добрих пословних обичаја 
и пословне етике. Поступци покренути по 17 
оптужних предлога и поступање по осталим 
пријавама је у току.

Ако се детаљније анализирају пријаве које су 
достављене Суду части, може се констатовати да 
је највећи број пријава поднет због: 
• неиспуњења уговорних обавеза према 

партнерима и потрошачима-корисницима 
услуга

• непоступања по рекламацијама на квалитет 
производа/услуга

• повреда пословног угледа објављивањем 
штетних чињеница и информација на 
интернету, у средствима информисања и 
овлашћеним државним органима уперено 
против одређених привредних субјеката

• нелојалне конкуренције
• неиздавања рачуна за купљени производ и 

наплате цене у страним средствима плаћања 
- еврима

• непридржавања регистрованих и оверених 
редова вожње у обављању јавног линијског 
превоза путника у међумесном саобраћају

• наплате више цене од цене утврђене тарифом 
и др.
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У изради овог извештаја допринос су дали: 

• Центар за квалитет и друштвену одговорност
• Центар за заштиту животне средине, стандарде и техничке прописе
• Центар за циркуларну економију
• Правно-политичко одељење
• Центар за мала и средња привредна друштва
• Удружење за банкарство, осигурање и друге финансијске институције
• Стручна служба Суда части и 
• Сектор едукације

За обједињавање и уређење материјала Извештаја, одговоран је Тим ПКС за израду Извештаја о 
ангажовању Привредне коморе Србије у складу са десет принципа Глобалног договора УН.

Секретаријат Глобалног договора у Србији

globalni.dogovor@pks.rs 

+381 11 3300 939

www.ungc.rs
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Локална мрежа Глобалног договора у Србији

Национална награда за друштвено одговорно пословање 2016

Савет за друштвено одговорно пословање ПКС

Активности Привредне коморе Србије у борби против корупције

Заштита животне средине

Циркуларна економија

Едукација привредника

Дуални систем образовања

Подршка развоју женског, омладинског и социјалног предузетништва

Пројекти ПКС у области друштвене одговорности

Кодекс пословне етике и корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања

Суд части
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СЕПТЕМБАР 2017.


