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Увод 

 
Нове реалности Четврте индустријске револуције одвијају се много брже и 
експоненцијално у поређењу са променама у претходним индустријским 
револуцијама. То поставља нова друштвена очекивања за друштвено 
одговорно понашање привредних субјеката. Импликације Индустрије 4.0, 
као што су промена профила запослености, замена радне снаге роботима, 
појава нових радних места и нове вештине које тражи тржиште рада, рад на 
даљину и смањење радног времена, утицаће на значајно корпоративну 
друштвену одговорност у смислу генерисања друштвених резултата и 
побољшања продуктивности. Имајући у обзир горе наведено, пројекат се 
фокусира на обуку будућих менаџера и економиста за стицање знања и 
вештина важних за одржавање друштвених циљева пословања у новом 
окружењу и нових изазова. Нове технологије, које су у срцу Четврте 
индустријске револуције, доносе невиђене изазове друштву, бизнису и 
свакодневном животу људи. Ови изазови захтевају различите приступе за 
решавање њих, који до сада нису били познати и спроведени. 

 

Одржива решења не могу се наћи искључиво кроз владине механизме за 
управљање, стимулисање и развој економије: пословање такође мора бити 
активно укључено у управљање променама. Стога је Индустрија 4.0 у 
мејнстриму научне дискусије као новог окружења пословања заснованог на 
одговорностима према добробити друштва. Чак шта више, идеја о "Зеленом 
пакту" и планови смањења глобалног загревања морају бити прихваћени 
као облик планетарне друштвене одговорности. Зато почетком треће 
деценије 21. века говоримо о директној вези између концепта 
корпоративне друштвене одговорности и технолошког окружења и 
покретачких снага Индустрије 4.0. Ово је постављено као проблематична 
област за истраживање у овом извештају. Она тежи главном оправдању и 
првим фазама практичне имплементације пројекта "Адаптација стратегија 
за корпоративну друштвену одговорност за решавање импликација 
Индустрије 4.0" са референтним бројем: 2020-1-BG01-KA203-079025, који 
укључује четири европске земље и пет партнерских институција. 

 

Историја пројекта се заснива на састанцима партнера и договорима на 
следећи начин: 

 Главни циљ пројекта је израда курса обуке за студенте високог 
образовања у економији о последицама Индустрије 4.0 и новим 
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изазовима у укупном учинку предузећа и друштвеном утицају 
пословних активности. 

 Студијски материјал је фокусиран на примену 
интердисциплинарних веза, даљи развој разумевања 
конститутивних елемената Индустрије 4.0 и попуњавање постојећих 
празнина у припреми студената за главне области бенефиција из 
Индустрије 4.0. 

 

Конзорцијум пројекта укључује "Д. А. Тсенов" Академију за економију 
(Свиштов, Бугарска) као координатора пројекта у партнерству са 
Националном федерацијом послодаваца особа са инвалидитетом (Софија, 
Бугарска), Саветом за акредитацију за предузетничке и ангажоване 
универзитете (Мüнстер, Немачка), Католичким универзитетом Мурсија 
(Мурсија, Шпанија) и Универзитетом у Нишу (Ниш, Србија). 

 

 
 

1 ТАЛ 
Д . А. Тсенов Академија за економију (ТАЕ) је водећа економска и пословно 
високошколска установа у Бугарској од преко 80 година историје, 145.000 
студената и добро утврђена репутација у образовању, науци и управљању 
пројектима. Састоји се од 4 факултета, 19 одељења, Научноистраживачног 
института, 17 академских центара и помоћних јединица. Три центра 
усредсређена су на пружање услуга културе, интеграције и социјализације 
страним студентима – Центру за међународне послове, Евро-арапском 
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центру и Евро-азијском центру. Два центра фокусирана су на пружање 
образовних услуга локалним и страним студентима и грађанима – Центру за 
учење на даљину и Центру за стручно усавршавање. 

 

ТАЕ запошљава више од 190 професора, ванредних професора, достижних 
професора и предавача, годишње предаје више од 6.000 бугарских и 
страних студената у сва три студијска циклуса високог образовања (нежење, 
магистачке и докторске дипломе). Нуди целодне радно време, хонорарну 
обуку и обуку за учење на даљину у 17 нежења, 46 магистарских студија и 
16 програма докторских студија из економије, бизниса и администрације, 
од којих се 21 испоручује на страном језику. 

 

Области специфичне експертизе ТАЕ су финансије, рачуноводство, ревизија, 
управљање ризицима, управљање квалитетом и осигурање, маркетинг, 
социјална нега, осигурање, туризам, трговина, друштвени медији, пословна 
информатика, предузетништво, међународно пословање, регионално 
планирање, јавна и пословна администрација, пословна интелигенција, е- 
леарнинг, пословна анализа и предвиђање. 
ТАЕ активно учествује као партнер других европских универзитета у 
различитим програмима ЕУ, у пројектима међународних истраживачких 
фондова и међууниверзитетских образовних мрежа и мултинационалних 
пројеката високог образовања. ТАЕ је одобрен од стране Лојдовог регистра 
осигурања квалитета у складу са ИСО стандардима за управљање 
квалитетом. 

 

ТАЕ има пуну Ерасмус + повељу, и има право да користи статут 'Ерасмус 
Универзитета'. У новембру 2017. године ТАЕ је добио оцену квалитета за 
успешну реализацију два своја Ерасмус + пројекта. Међународна сарадња 
ТАЕ-а предузима се коришћењем билатералних оквира уговора и путем 
међуинституционалног споразума у оквиру Ерасмус + програма. Д.А. Тсенов 
Академија за економију успоставила је 97 билатералних оквира уговора и 
129 међуинституционалног споразума у оквиру Еразмус + програма са ХЕИ 
из земаља програма и партнера. ТАЕ је члан Европске асоцијације 
универзитета (ЕУА), Асоцијације економских универзитета у јужној и 
источној Европи (АСЕЦУ), Црноморанске и Источно-медитеранске 
академске мреже (БСЕМАН) и Конфедерације послодаваца и 
индустријалаца у Бугарској (КРИБ). 

 

P2 НФЕДП 
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Основна сврха Федерације је да помогне, охрабри и координира напоре 
својих чланова – 76 специјализованих предузећа за особе са 
инвалидитетом, за унапређење услова и проширење подржаног 
запошљавања особа са инвалидитетом и њихово укључивање у друштво. 
Циљ организације је да створи могућности за особе са инвалидитетом које 
су у могућности да раде, да користе своје квалитете и способности у 
друштвеном и економском животу. 

 

Специјализована предузећа доприносе превенцији дугорочне и трајне 
искључености особа са инвалидитетом, фокусирајући се на способности 
лица и њихове друштвене и радне одговорности. Они помажу у процесу 
социјалне инклузије, солидарности и поштују квалитете и способности 
особа са инвалидитетом. Циљ напора НФЕПД-а су: интеграција и социјална 
инклузија, сарадња и бољи услов рада особа са инвалидитетом; 
организацију тренинга и развој каријере; подизање свести у заједници о 
могућностима особа са инвалидитетом и промена ставова. 

 

P3 АЦЕЕУ 
Филијала ЕНQА и пуноправни члан ИНQААХЕ, АЦЕЕУ је међународно тело за 
осигурање квалитета посвећено унапређивању високог образовања 
подржавајући универзитете у њиховом процесу трансформације ка томе да 
постану предузетнији и ангажованији. Са крајњим циљем подстицања 
стварања већих друштвених, економских и културних утицаја универзитета, 
АЦЕЕУ акредитује универзитете широм света у своја два главна програма 
акредитације: Акредитација Предузетничког универзитета и Ангажована 
универзитетска акредитација. 

 

С обзиром да има успешно акредитоване институције у Европи, Латинској 
Америци, Азији и Аустралији, са још 20 + институција у том процесу, Савет 
тренутно осмишљавање акредитације на нивоу одељења, као и 
акредитацију на нивоу програма о вештинама 21. 

 

Са циљем да се створи пут ка признатој изврсности у предузетништву и 
ангажовању за универзитете, активности АЦЕЕУ груписане су око три главна 
корака: (1) промовисања, (2) оцењивања и (3) прославе изврсности. 

 Промовисање изврсности (нпр. радионице и wебинари; Развој АЦЕЕУ 
тоолбоx-а са 100 + алата и Гоод Працтице базом података са 300 + 
предмета; студије за генерисање података који служе за развој 
универзитета), 

 Процена изврсности (наши програми акредитације) 
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 Целебратинг еxцелленце (на је енглебарији АЦЕЕУ'с Трипле Е Аwардс 
он Ентрепренеурсхип анд Енгагемент Еxцелленце ин Хигхер 
Едуцатион; оператинг Тхе Глобал Леагуе оф Ентрепренеуриал 
Университиес платформ схоwцасинг леадинг университиес; 
диссеминатинг информатион он ентрепренеуриал анд енгагемент 
девелопмент ин хигхер едуцатион). 

 

Основана 2016. године у склопу Иновационе мреже универзитетске 
индустрије (УИИН) у Амстердаму, Холандија, АЦЕЕУ се 2019. године 
окренула из УИИН-а како би формирала независну организацију, и 
преместила своје седиште у Муенстер у Немачкој. АЦЕЕУ има 4 члана 
особља, а подржава га јак Савет од 35 + особа који чине међународни 
експерти. 

 

P4 УЦАМ 
УЦАМ је приватни универзитет са 20 година историје и више од 19.000 
студената који нуди истакнуте европске званичне дипломе, мастер 
програме, докторске програме и друга престижна звања. Његов наставни 
метод заснива се на персонализованој пажњи са смањеним бројем ученика 
по часовима и личним тутором за сваког ученика. УЦАМ такође нуди 
модеран систем наставе на даљину. 

 

УЦАМ је снажно повезан са радним светом кроз студијске планове 
прилагођене тржишним ексигенцијама, обавезном стажу у институцијама и 
предузећима у сваком програму и истраживачким програмима у сарадњи 
са великим регионалним, националним и мултинационалним компанијама. 

 

УЦАМ је институција у дијалогу са савременим светом за потребе 
унапређења људског друштва у целини. Овај дух је видљив на 
персонализованим предавањима са смањеним бројем студената и личних 
тутора за сваког студента. УЦАМ дели своје вредности кроз академске 
предмете, волонтерске пројекте, састанке, конгресе и богословије. 

 

P5 УНис 
Процес високог образовања почео је у Нишу пре 45 година са три факултета: 
Инжењерски факултет који чине четири одељења (Архитектура, 
Грађевинско инжењерство, Електронско инжењерство и машинство), 
Правни факултет и економија, са два одсека (Право и економија) и 
Медицински факултет са два одељења (Медицина и стоматологија). 
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Универзитет у Нишу данас има тринаест факултета: Грађевинско- 
архитектонски факултет, Електронски факултет, Машински факултет, Правни 
факултет, Економски факултет, Природно-математички факултет, Природно- 
математички факултет, Технолошки факултет у Лесковцу, Факултет за обуку 
наставника у Врању, Факултет за безбедност занимања, Факултет 
уметности, Факултет физичке културе и Филозофски факултет са 1450 
наставних и 600 административно-техничких кадрова. Тренутно на 
Универзитету у Нишу 26500 студената похађа основне студијске програме, 
700 студената је уписано на мастер студије, док се више од 70 кандидата 
пријавило за упис на докторске студије. 

 

Мисија Универзитета у Нишу је интеграција у европску област високог 
образовања у складу са највишим стандардима квалитета образовања, 
истраживања и стручног рада. Њена визија је да буде модеран и 
препознатљив српски и европски универзитет који се може упоредити са 
страним високошколским установама највишег ранга у погледу квалитета 
студијских програма, наставних активности, истраживања и стручног рада. 

 

По својој елитној улози, која му је по природи академске структуре већ 
додељена, Универзитет у Нишу представља најдрагоценије повезивање са 
светом – са глобалном науком, јединственим образовним простором 
Европе или глобалним уметничким трендовима и развојем догађаја. 
Универзитет представља везу са младим генерацијама, академицима 
широм света, који су будућност и нова енергија сваког друштва. Студенти 
вођени младалачким амбицијама, визијама и идеалима и професори који 
поседују значајно знање, искуство и који стрпљиво раде, дају Универзитету 
снажну покретачки снагу и креативну моћ. 

 

Економски факултет у Нишу је институција високог образовања у оквиру 
Универзитета у Нишу која својим обављањем делатности комбинује 
образовни, научни и истраживачки рад као део јединственог процеса 
високог образовања. Факултет је основан Законом о изменама и допунама 
Закона о универзитету. Оснивач Економског факултета у Нишу је Република 
Србија. 

 

План рада пројекта се заснива на правилној расподели задатака између 
партнера ради постизања синергије и ефективних резултата. 
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Део И. Теоријска кретања ЦСР-а у 

индустрији 4.0 

 
Поглавље 1. Еволуција корпоративне друштвене одговорности 

(ЦСР) 
Универзитет у Нишу, Ниш, Република Србија 
Економски факултет 

 

Друго поглавље. Финансијске и менаџерске димензије ЦСР-а 
Д . А. Тсенов Академија економије, Свиштов, Бугарска 
Финансијски факултет 

 

Поглавље 3. Нови друштвени изазови са Индустријом 4.0 
Д . А. Тсенов Академија економије, Свиштов, Бугарска 
Финансијски факултет 

 

Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, 
Софија, Бугарска 

 

Поглавље 4. Стратешки приступ корпоративној друштвеној 

одговорности 
Универзитет у Нишу, Ниш, Република Србија 
Економски факултет 
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Поглавље 1. Еволуција корпоративне друштвене одговорности 

(ЦСР) 
 

Увод у поглавље 

Поглавље "Еволуција корпоративне друштвене одговорности (ЦСР)" 
представља теоријску основу концепта ЦСР-а. Ово поглавље бави се и 
природом ЦСР-а, његовим елементима и димензијама које је усвојила 
Европска унија. Посебна пажња усмерена је на етику и друштвено 
одговорно понашање компаније према заинтересованим странама. Прво , 
природа ЦСР-а је дефинисана. С тим у вези речено је да ЦСР значи да 
компаније на добровољној основи интегришу социјалне и еколошке 
принципе у своје пословање и понашају се етички према свим 
заинтересованим странама. Када је реч о елементима овог концепта, 
представљено је мало приступа. Један од њих је приступ који је развио 
Арии Керол. Према овом аутору, постоје четири различите групе обавеза 
компанија (економичне, легитимне, моралне и филантропске) које су 
објашњене. Други , високо прихваћен приступ, о којем се говори у 
поглављу, познат је као "трострука суштина". Према овом концепту, обавезе 
компаније су троструке: "профит", "људи" и"планета". Поглавље се, даље, 
бави концептом ЦСР-а који је усвојила Европска унија. Према комисији ЕУ 
ЦСР има унутрашње и спољне димензије, које су описане у поглављу. 
Међутим , фокус је стављен на етику и друштвено одговорно понашање 
компаније према својим заинтересованим странама. С тим у вези, 
анализирају се неке од најчешћих неетичких активности компанија према 
својим заинтересованим странама, као и предложене су могуће мере за 
подстицање друштвено одговорног понашања према заинтересованим 
странама. 

 

У овом поглављу стећи ћете знања и вештине како да 

 идентификује кључне елементе ЦСР-а; 

 демонстрира друштвено одговорно понашање према запосленима; 

 примена концепта друштвеног одговорног маркетинга у понашању 
према потрошачима; 

 идентификује најчешће облике неетичког понашања компанија 
према добављачима; 

 препознају заједничке неетичке праксе компанија према 
друштвеној заједници. 

 

Поглавље укључује праћење под-поглавља 

1. Природа корпоративне друштвене одговорности (ЦСР) 



24 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

2. Утврђивање елемената корпоративне друштвене одговорности 
3. Концепт корпоративне друштвене одговорности који је усвојила 

Европска унија 
4. Етика и друштвено одговорно понашање компаније према 

заинтересованим странама 
 

1.1. Природа корпоративне друштвене одговорности (ЦСР) 

 

ЦСР је менаџерски приступ који подразумева да се предузећем управља на 
начин да ће, осим остваривања примарних економских циљева 
(остваривање профита, зарада), изазвати позитиван утицај предузећа на 
рад, социјално и природно окружење (Ивановић-Ђукић, 2011). То значи да 
компаније на добровољној бази интегришу социјалне и еколошке принципе 
у своје пословање и понашају се етички према свим заинтересованим 
странама (Маqбоол, Замеер, 2018). 

 
 

1.2. Утврђивање елемената корпоративне друштвене одговорности 

 

С обзиром на то да је ово релативно нов концепт, елементи нису прецизно 
одређени, већ обавезе које компанија треба да испуни како би се сматрала одговорном 

према друштву (Ивановић-Ђукић, Симић, 2014). Арии Керол је развио један 
од врло иесто цитираног приступа. Он наводи четири различите групе 
обавеза, које представља као пирамиду, стога се ствара пирамида друштвене 

одговорности (Керол, Шабана, 2010) (Види цифру 1.1). 
 

Слика 1.1: Пирамида корпоративне друштвене одговорности 
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Извор : Царролл А. (1991). Тхе Пyрамид оф Цорпорате Социал Респонсибилитy: Тоwард 

тхе Морал Манагемент оф Органисатионал Стакехолдерс. Бусинесс Хоризонс,  4 (3):73-85. 

 

Економска одговорност предузећа је да производи и услуге које се продају 
по фер ценама, да плаћа државне порезе, даје плате запосленима, 
дивиденде акционарима и слично. Законске одговорности предузећа значе 
поштовање закона и законских прописа. Етичка одговорност компаније је 
да се понаша етички према свим интересне групе са којима комуницира. 
Филантропске одговорности компаније су да добровољно помогне 
угроженим друштвеним групама и укључи се у решавање социјалних и 
еколошких проблема друштвене заједнице (Керол А., 1991). 
Други, високо прихваћен приступ дефинисању друштвене одговорности, 
познат као "трострука доња линија", припада Џону Елкингтону (слика 1.2). 

 

Слика 1.2: "Трострука суштина" концепта корпоративне друштвене 
одговорности 
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Извор : Елкингтон Ј. (1998) Цаннибалс wитх форкс. Острво Габриола, Канада: 

Издавачи новог друштва, стр. 16. 

 

Према овом концепту, обавезе компаније су троструке: 

 "профит " - обавеза предузећа је да оствари економске циљеве и 
оствари профит као крајњи економски циљ, 

 "људи " - обавеза предузећа је да води фер и корисну пословну 
праксу према"људима" (запосленима и заједници у којој послује), 

 "планета " - обавеза компаније је да спроводи одрживе праксе 
заштите животне средине, како би се тежило да се што више 
допринесе очувању природе или да се негативни утицај на животну 
средину сведе на најмању могућу обавезу. 

Поред ових, постоји велики број веома различитих приступа корпоративној 
друштвеној одговорности. Концепт који је развила и усвојила Европска 
унија биће прихваћен овде. 

 
 

1.3 . Концепт корпоративне друштвене одговорности који је усвојила 

Европска унија 

 

Комисија ЕУ дефинише ЦСР као скуп активности компаније са циљем 
испуњавања законских обавеза дефинисаних законом и уговорима, али и 
активности по којима компанија испуњава обавезе које не проистичу из 
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формално правног оквира, као што су улагање у развој људског капитала, 
заштита животне средине и унапређење односа са свим заинтересованим 
странама. Према овом концепту, корпоративна друштвена одговорност има 
унутрашњу и спољну димензију (Комисија ЕУ, 2001, стр.6). 

 

Слика 1.3: Елементи и димензије друштвене одговорности према концепту 
ЕУ 

 

 
Извор : Цоммиссион оф тхе Еуропеан Цоммунитиес (2001) Греен Папер, Промотинг а 

Еуропеан фрамеwорк фор Цорпорате Социал Респонсибилитy, п. 6. 

 

 
1.3.1. Унутрашња димензија корпоративне друштвене одговорности 

 

Она се односи на добровољно увођење мера до којих ће доћи до примене: 
већег етичког степена понашања компаније према запосленима и 
рационалнијег коришћења ресурса. Обухвата следеће активности (Комисија 
ЕУ, 2001, стр. 6): 

 

Улагања у људске ресурсе обухватају: привлачење и задржавање 
талентованих радника (успостављање програма професионалног 
усавршавања и целоживотног учења запослених), недискриминацију, 
спровођење политика које би требало да обезбеде равнотежу између 
пословног и приватног живота запослених, примену етичког кодекса, 
поштовање различитости, здравствену заштиту и безбедност радника на 
радном месту (број радног времена и дозвољени предлог о прековременом 
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раду, обезбеђивање нормалних услова рада, обезбеђивање заштитних 
униформи и опреме на местима где је то неопходно, итд.), давање права 
запосленима да се придруже разним удружењима, заштиту људских права 
запослених приликом обављања посла у предузећу итд. 

 

Прилагођавање променама значи да у динамичном окружењу, које 
подразумева сталне промене у компанији, запослени и други актери имају 
своја права. То значи да приликом реструктурирања предузећа треба узети 
у обзир интересе свих група погођених процесом, посебно интересовања 
радника, јер је реструктурирање углавном праћено отпуштањима. 
Предузећа у реструктурирању требало би да помогну у развоју 
предузетништва и самозапошљавању отпуштених радника. 

 

Рационално коришћење ресурса и енергије подразумева спровођење 
мера које ће омогућити компанији да обавља своје пословне активности 
како би обезбедила очување неизоставних природних ресурса за будуће 
генерације и заштитила природну средину. Неке од мера које препоручује 
ЕУ су: употреба здравијих технологија у пословању, смањење штетних 
материја, рециклажа отпада, повећање енергетске ефикасности компанија, 
коришћење обновљивих извора енергије, смањење отпада, његова наплата 
и рециклажа, смањење потрошње воде и други не-обновљиви ресурси. 

 

1.3.2. Спољна димензија корпоративне друштвене одговорности 
 

Она се односи на мере од којих би примена требало да повећа етику 
понашања компаније према спољним актерима (купцима, добављачима, 
конкуренцији, држави, стратешким партнерима) и допринесе развоју 
локалне заједнице. Неки од кључних сегмената спољне димензије 
корпоративне друштвене одговорности су (Европска комисија, 2011): 

 

Развој локалне заједнице подразумева увођење мера у компанији које ће 
довести до смањења или превенције проблема присутних у локалној 
заједници, као и добровољног улагања ресурса компаније у повећање 
корисности заједнице. Неке од мера које је предложила ЕУ су: повећање 
фискалне дисциплине и плаћање пореза, борба против корупције, борба 
против употребе дечјег рада, поштење у трговини и маркетингу, подршка у 
решавању социјалних и етичких проблема у друштву, улагање у образовање 
и стипендије за младе људе, адаптација производа и услуге за особе са 
инвалидитетом, учешће у кампањама за јавно богатство, здравље, спорт, 
развој локалне инфраструктуре, волонтирање за заједницу, развој међу 
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секторским партнерствима у циљу побољшања локалног развоја, итд. 
(Браммер, Јацксон, Маттен, 2012). 

 

Унапређење односа са пословним партнерима подразумева поштовање 
уговорних обавеза и етичког понашања према свим спољним актерима. 
Неке од могућих мера су: понуда само безбедних и безопасних производа, 
адекватан опис производа, етичке цене, етичке и одговорне стратегије 
оглашавања и маркетинга, заштита потрошача, забрана запошљавања деце, 
подршка развоју ланца снабдевања, друштвено одговорне инвестиције, 
избегавање сукоба интереса, корупција и неетичка пословна пракса, итд. 

 

Поштовање људских права подразумева спровођење мера које би требало 
да обезбеде нормално понашање свих друштвених група са којима 
компанија комуницира. То су пре свега мере које се односе на поштовање 
права запослених, као што су: поштовање људског достојанства, право на 
живот, право на лични интегритет, забрана тортуре и нехумано кажњавање, 
слобода окупљања и удруживања итд. 

 

Заштита животне средине на глобалном нивоу подразумева активно 
учешће компанија у иницијативама за заштиту животне средине које 
спроводе локалне власти, невладине организације и удружења. 

 
 

1.4 . Етичко и друштвено одговорно понашање компаније према 

заинтересованим странама 

 

Актери неке компаније су појединци или групе које су заинтересоване за 
њено пословање и могу имати одређени утицај на њу: власници, запослени, 
потрошачи, добављачи, конкуренција, банке, медији, удружења, заједница, 
држава итд. (Фрееман, ет ал. 2010). То могу бити појединци, организације и 
институције. 
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Слика 1.4: Актерске групе предузећа 

 
Извор : Фрееман Е., Wицкс А. & Пармар Б. (2004) Теорија заинтересованих страна и корпоративни циљ 

поново размотрени. Дневник Понашање Економију, 15 (3): 364-369. 
 
 

1.4.1. Етичко и одговорно понашање предузећа према запосленима 
 

Запослени су лица друштвено признатих физичких, психосоцијалних, 
професионално-образовних и друштвених карактеристика, додељених на 
руководеће или извршне функције, способна да раде на задацима и да 
остваре циљеве, што им даје право на одређене надокнаде и разне 
привилегије (Симић, Ивановић-Ђукић, 2013). Односи компаније са 
запосленима регулисани су великим бројем закона. Међутим , постоје 
односи који нису регулисани законским прописима и остављају могућност 
показивања неетичког понашања компанија према запосленима и стварања 
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великог броја проблема (Цране, Маттен, 2019). Приказане су неке од 
најчешћих неетичких активности предузећа према запосленима. Они су: 
дискриминација, фаворизам, узнемиравање, сексуално узнемиравање и 
мобинг. 

 

Дискриминација подразумева неравноправан третман, искључење, 
ограничење, злоупотребу или негативну дискриминацију одређених 
запослених (на основу: пола, старости, расе / етничке / националности, 
сексуалне оријентације итд.) (Оффициал Јоурнал C306, 2017). Фаворизам је 
неетичка пракса повољнијег третмана појединцима или групама при 
запошљавању, награђивању или унапређењу, на основу њихових ставова, 
политичке припадности, порекла или неких других субјективних разлога, не 
узимајући у обзир њихове квалитете као што су знање, вештине и искуство 
(Ивановић-Ђукић, ет ал 2107). Најчешће се манифестује као непотизам 
(даје привилегован третман члановима породице или рођацима) или 
хронизам (фаворизовање пријатеља, политичких истоумних људи итд.) 
(Бüте, 2011). Узнемиравање изазива страх или непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење. Сексуално узнемиравање на 
послу постоји када запослени, женски или мушки, доживи поновљену, 
нежељену сексуалну пажњу или када су услови рада непријатељски или 
сексуално угрожени. Мобинг подразумева свако психичко или вербално 
злостављање на радном месту, са намером да се девалвира рад појединца 
или групе (Ивановић-Ђукић, Симић, 2014). 

 
Могуће мере за подстицање друштвено одговорног понашања према 
запосленима су: обликовање стимулативног система компензације, 
подстицање различитости, побољшање услова рада, професионални развој 
и развој особља (Цране, Маттен, 2019). 

 

Пројектовањем стимулативног система, накнада подразумева 
комбиновање плата и награда како би се запослени мотивисали и трајно 
везали за предузеће (Ђорђевић, Ивановић-Ђукић, 2010). Поштовање 
различитости подразумева пружање могућности свим групама запослених 
да испуне своје специфичне потребе и елиминишу сваки вид 
дискриминације заснован на полу, раси, етничкој припадности или било 
ком другом који није утемељен на постигнутим резултатима (Пост, Лоренс, 
Вебер, 2002). Побољшање услова рада подразумева сталну тежњу ка 
унапређењу здравља и безбедности запослених, као и побољшању услова 
рада. Да би били спремни на очекиване промене, неопходно је радити на 
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њиховом образовању и развоју нових вештина прилагођених Индустрији 
4.0. 

 
 

1.4.2. Етичко и одговорно понашање компанија према потрошачима 
 

Потрошачи су сви појединци и организације којима се нуде производи и 
услуге компаније и од којих директно зависи њен опстанак и успех. Да би 
њихов производ био супериорнији од конкуренције, компаније врло често 
користе разне неетичке праксе везане за: политику производње, 
комуникацију са потрошачима, цене, плаћање итд. 

 

У производњи постоји проблем везан за употребу неприхватљивих 
састојака и технологије, малверсатион у паковању производа и 
етикетирању. Предузећа могу имплицитно применити неетичке праксе које 
смањују квалитет и безбедност производа. На пример, могу да користе 
састојке који су штетни за здравље потрошача, као што су употреба генетски 
модификованих намирница у прехрамбеној индустрији, употреба супстанци 
које су штетне по здравље у производњи јела, употреба хормона за брз раст 
животиња. пубертет код деце итд. У фармацеутској индустрији, веома честа 
неетичка пракса је тестирање нових производа на животињама или чак 
људима, што може бити фатално. За сложеније техничке производе, 
неетичка пракса може бити уградња делова нижег квалитета који доводе 
до недостатака одмах по истеку гарантног рока (Хелд, Гермелманн, 2014). 
Приликом паковања обично се смањује тежина производа која остаје у 
истој величини паковања, са истим визуелним идентитетом, али тешко 
видљивим промењеним теговима. Такође , исти производ постоји и у већој 
амбалажи, што ствара утисак да је садржај производа већи (Андервуд, 
Клајн, 2002). Када означитепроизвод, често се наилази на декларацију 
написану изузетно малим словима које просечан потрошач није у стању да 
прочита. Слична ситуација са малим отиском може да се деси у неким 
уговорима, обично када се наводе одредбе унфаворизовања за купца ових 
услуга (Дарке, Асхwортх, Ритцхие, 2008). 

 

Комуникација са потрошачима је област у којој се дешава огроман број 
неетичких пракси. Предмет кључних критика везаних за неетичку 
пропаганду су (Дарке, Асхwортх, Маин, 2010): 

 

 обмана , када су изнете погрешне и лажне информације о 
карактеристикама производа (нпр. у случају производа за 
мршављење, производа за лечење ћелавости итд.), 
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 преваре , када се представе недоказане информације о својствима 
производа, на основу тестова које нико осим компаније не може да 
провери (нпр. у случају јавне објаве лека који обећава брз опоравак 
од болести, без могућности доказивања ове чињенице или ситуације 
када се не помињу нежељена дејства лека, препоручује се 
консултовање лекара или фармацеута), 

 обмана коришћењем лажних тврдњи или полуистина о 
конкурентским производима, 

 манипулација децом, лош утицај на њихово понашање, јер су деца 
веома подложна рекламним порукама (нпр. занимљиво паковање за 
производ ниског квалитета), лажно наглашавање производа који се 
нуди људима који воде рачуна о здравом начину живота, без 
помињања састојака који су од суштинског значаја за здраву исхрану 
(без шећера, масти итд.), лажно наводећи нереално ниске цене 
(продаје) за производ нуди се број артикала, како би се потрошачи 
привукли да уђу у продајни објекат. 

 

Приликом формирања цена, веома је честа пракса да се наплаћују 
изузетно високе марже на цену трошкова, са резултатом продајне цене која 
је нереално висока за производе ниског квалитета. Слична ствар се дешава 
и када нереално повећање цена у ванредним ситуацијама, када је 
потражња за производом изузетно велика. Лажно смањење цена је такође 
чест облик неетичког понашања, са циљем да се повећа куповина 
производа. Неки од примера су повећање цене производа, а затим и 
смањење са новом ценом, где је наизглед снижена цена једнака 
регуларној. Манипулације могу бити присутне и у формирању цена 
одређених пакета, као што је специјална амбалажа намењена деци или 
цена великих пакета. Ове и друге неетичке праксе у формирању цена 
стварају нереалну идеју о односу цене и квалитета међу потрошачима и 
утичу на одлуку о куповини (Рајх, Рајх, 2006). 

 

Плаћање , посебно електронским путем, омогућава компанијама да 
прикупе и користе огромну количину личних података о својим 
потрошачима. Компаније потом продају ове информације маркетиншким 
агенцијама, које креирају рекламне кампање и нарушавају приватност 
потрошача слањем огромног броја промотивних материјала. Још озбиљнији 
проблем е-пословања је могућност злоупотребе важних информација о 
потрошачима, као што су кодови кредитних картица или подаци о возачкој 
дозволи. 
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Ове описане неетичке праксе имају утицај на негативне ставове потрошача, 
док на стварање позитивних ставова може утицати друштвено одговоран 
маркетинг, који укључује низ мера као што су: увођење стандарда квалитета 
у производњи и паковању, увођење потрошачког сектора, искрено и фер 
понашање у ценама и комуникација са потрошачима, заштита приватности 
потрошача у виртуелном простору (Кран, Маттен , 2019). 

 

Као доказ високог квалитета и усклађености са међународним или 
националним стандардима, компаније добијају сертификате о квалитету у 
складу са налепницама унетим на производе, што потрошачима даје 
гаранцију да производ испуњава одређене захтеве. Неке од најчешћих 
налепница су: ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 (Оццупатионал Хеалтх 
анд Сафетy Ассессмент Сериес), ИСО 22000, ИФС, ЦЕ (Еуропеан 
Цонформитy) ХАЦЦП. Многе велике корпорације формирају потрошачки 
сектор чији је задатак да решавају проблеме незадовољних потрошача или 
да одлуче да повуку производ из продаје. Фер комуникација са 
потрошачима подразумева правне облике комуникације са тачним и 
искреним порукама које потрошачима дају праве информације о 
карактеристикама производа / услуга. Протецтинг привацy меанс: 
респецтинг привацy лаwс, провидинг wарнингс то цонсумерс то протецт 
тхемселвес, девелопинг мецханисмс тхат аллоw цонсумерс то цонтрол 
информатион абоут саме, провидинг оппортунитиес то усе привацy 
софтwаре. 

 
 

1.4.3 . Етичко и друштвено одговорно понашање компанија према 
добављачима 

 

Добављачи су појединци и организације које компанијама обезбеђују 
ресурсе, опрему, енергетику и друге елементе неопходне за унутрашње 
процесе у организацији. Најчешћи облици неетичког понашања компанија 
према добављачима су: мито и корупција у снабдевању, неједнак третман и 
дискриминација добављача, употреба двосмислене тактике у преговорима 
итд. (Ждрал, Метен, 2019). 

 

Присуство корупције међу купцима може да створи озбиљан проблем за 
добављаче. Добијање неосуђених поклона од запослених у куповним 
услугама, може да позиционира купца у нелојалну конкуренцију јер се 
избор прималаца не прави на основу реалних конкурентских критеријума, 
већ на основу вредности поклона или реализације личних интереса радника 
(Цране, Маттен, 2019). 
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Употреба двосмислене преговарачке тактике (коришћење лажних изјава, 
неиз представљање важних чињеница итд.) може довести до потписивања уговора 

који су неповољни за добављаче (Атхинкс, 2006). 
 

Да би испунила захтеве добављача и привукла оне који пружају 
конкурентску предност, компаније за купце спроводе различите друштвено 
одговорне програме и мере о остваривању усклађености уговорних обавеза 
и етичког понашања које се може регулисати развојем и применом етичког 
кодекса и посебног кодекса понашања у набавци, који запосленима у 
службама набавке дају упутства о начину понашања у преговорима, 
приликом примања поклона, итд. (Стефановић, Ивановић-Ђукић, 2012). 

 

Компаније са великим бројем добављача у земљи и иностранству 
покушавају да позитивно утичу на пословање добављача, подизвођача и 
других чланова ланца снабдевања пружањем потребних информација 
добављачима, едукацијом добављача о развоју система менаџмента, 
награђивањем најбољих добављача у ланцу снабдевања итд. 

 
 

1.4.4 . Друштвено одговорно понашање компаније према друштвеној 

заједници 
 

Друштвена заједница представља широку групу људи и група у одређеној 
географској области који деле заједничку традицију, вредности, 
институције, колективне активности и интересовања (Пост, Лаwренце, 
Wебер 2002). 

 

Постоје бројни сегменти у којима неетичко понашање компанија може 
довести до продубљивања и ширења проблема у друштву. Најчешће 
неетичке праксе компанија према друштвеној заједници су: лобирање, 
политичке донације корпорација, подстицање корупције (Цране, Маттен, 
2019). 

 

Лобирање подразумева комуникацију корпорација са владиним 
званичницима или покушај да се они убеде да подрже интересе 
организација у креирању одређених закона, политика или прописа (Пост, 
Лоренс, Вебер, 2002). У том случају стварају се прописи који штите интересе 
појединих корпорација које пружају финансијску подршку политичарима, 
на штету заједнице. Корпорације могу да дају одређене донације за 
финансирање  кампања политичких кандидата,  уз вишеструки сукоб 
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интереса. Политичари се боре за интересе корпорација које су им дале 
донације уместо да се боре за интересе заједнице (Џонс, 2002). 

 

У екстремним случајевима може доћи до подмићивања државних 
службеника од стране представника компаније, што подстиче ширење 
корупције и стварање бројних друштвених проблема у заједници. 
Корупција је злоупотреба положаја, моћи или процедуре у сврху 
остваривања одређених личних или групних интереса. Она може да узме 
облик мита и сличне, једноставније модалитете корумпираног тражења 
кирије, кроз политичке финансијске аранжмане, регрутовање особља или 
лојалне партнере како би се пружила институционална и политичка 
подршка, уз седму економију, утају пореза, прање новца, па чак и 
међународни криминал. и тероризам (Ивановић-Ђукић ет ал. 2019). 

 

Да би изградила добру репутацију у друштву компанија мора да избегава 
неетичке праксе и спроводи ЦСР мере, као што су: волонтирање за 
друштвену заједницу, корпоративна филантропија, друштвени маркетинг 
(Цране, Маттен, 2019). 

 

Волонтирање за заједницу значи да компаније улажу време, вештине и 
искуство својих запослених у решавање специфичних проблема у својим 
локалним заједницама. Другим речима, запослени су укључени у 
волонтерске активности које могу обављати после или током радног 
времена. 

 

Корпоративна филантропија подразумева директно, бесповратно давање 
новца, производа / услуга и посвећеност времена запослених у компанији у 
подршци хуманитарној акцији или у циљу постизања одређеног друштвеног 
циља. Углавном се реализује кроз: а) једном новчане донације за помоћ 
угроженој друштвеној групи, б) бесповратна средства за подршку 
одређеном догађају који доприноси побољшању квалитета живота 
заједнице, ц) давања производа угроженим друштвеним групама или 
институцијама које организују ове групе за помоћ д) пружању бесплатних 
компанијских услуга социјалним групама како би се спречило појављивање 
социјалног или здравственог проблема у заједници, е ) обезбеђивање 
експертизе, ф) омогућавање коришћења простора предузећа / канала 
дистрибуције, обезбеђивање опреме за употребу. 

 
Друштвени маркетинг подразумева употребу комерцијалних 
маркетиншких техника за анализу, планирање и имплементацију програма 
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намењених утицају на промену понашања проблематичне друштвене групе 
(наркомани, пушачи, провалници итд.) (Котлер, Лее, 2007). 
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Друго поглавље. Финансијске и менаџерске димензије ЦСР-а 

 

Увод у поглавље 

Поглавље "Финансијске и менаџерске димензије ЦСР-а" фокусирано је на 
пет главних проблематичних области. Први проблем је појашњење односа 
ЦСР-а са теоријом људског капитала. Основно разумевање је 
идентификовање ЦСР-а као приватног добра са екстерним. Ово приватно 
добро настаје кроз обуку и прописе који благотворно утичу на све 
економске агенте – домаћинства, фирме и владу. Рачуноводствени приступ 
(други проблем) за појашњење принципа рачуноводственог третмана ЦСР 
иницијатива неминовно утиче на проблем фискалног третмана трошкова за 
пројекте компаније ЦСР. Принцип стварних трошкова је водич за методично 
решавање проблема. Трећи аналитички проблем у овом поглављу је 
буџетски оквир за реализацију ЦСР пројеката. Две важне фазе буџетског 
процеса су оправдане - фаза планирања и контролна фаза. Маркетиншки 
приступ укључивања корпоративних средстава за подршку друштвеним 
иницијативама чини тржишну перспективу проблема. Стално се разматрају 
питања промовисања корпоративних узрока, маркетинга везаног за узроке, 
волонтирања за заједницу, филантропије, прихватања друштвених циљева, 
бренда, имена трговине и етикете. Последње пето питање за појашњење у 
овом поглављу су ЦСР стандарди. Њихова еволуција и разноликост само 
потврђују тезу о вредности концепта ЦСР-а у окружењу технолошких 
проблема који су достигли свој ниво Индустрије 4.0. 

 

У овом поглављу стећи ћете знања и вештине како да 

 идентификује кључне финансијске аспекте ЦСР-а; 

 демонстрира ЦСР као приватно добро са екстерним областима које 
се углавном дистрибуирају друштву; 

 примена концепта стварних трошкова као основе ЦСР 
књиговодства; 

 препознаје главне аспекте корпоративног друштвеног маркетинга; 
 појасни стандарде ЦСР-а из свог међународног порекла и 

функционалне примене. 
 

Поглавље укључује следећа под-поглавља 

1. ЦСР модел за људске капиталне инвестиције 
2. Рачуноводствено питање за финансирање ЦСР иницијатива 
3. Оквир за буџетирање трошкова имплементације ЦСР-а 
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4. Маркетиншки приступ за ангажовање корпоративног финансирања и 
подршку друштвеним иницијативама 

5. Стандарди за ЦСР 

 

2.1. ЦСР модел за људске капиталне инвестиције 

 

Теорија људског капитала је област знања, коју карактерише стајање 
релевантности и трајног научног интересовања. Упркос великим напорима 
истраживача усмерених на финансијски и физички капитал, улога човека 
као предузетника, инвеститора, послодавца и /или запосленог је увек 
присутна у позадини. Директан резултат инвестиционих процеса у 
привреди није само стварање националног производа, већ пре свега 
формирање скупа фактора за производњу; комбинација која генерише 
исплатив процес производње. Недавне студије укључују не само оне 
класичне: капитал, радну снагу и земљу, него и друге, од којих је једна од 
најодлучнијих људски капитал. Стога је примарни циљ процеса формирања 
људског капитала широм земље постизање побољшања квалитета укупног 
становништва, што ће, у монетарном смислу, довести до повећања 
производних капацитета друштва и економије у целини. 

 

Међутим , када проучавамо процесе формирања људског капитала, наиме, 
наиме, наводимо да га сродна истраживања асоцира на пет главних група 
активности: 

 здравствене заштите и здравствених услуга; 

 Обука "на послу"; 

 формално школовање; 

 иницијална обука и даља обука, ван фирме ("офф-тхе-јоб" обука); 

 миграција појединаца и њихових породица у потрази за 
унапређеним радним алтернативама. 

 

У испитивању природе и специфичности процеса формирања људског 
капитала постаје јасно да постоји низ погодности (готовина и безготовина) 
које чине повраћај улагања у формирање људског капитала кроз 
образовање. Са друге стране, да бисмо створили ове бенефиције морамо 
да направимо расходе. Поред тога, треба имати у виду да свака анализа 
повраћаја инвестиција у формирање људског капитала узима у обзир 
националне специфичности дистрибуције између појединаца и друштва не 
само токова новчаних бенефиција већ и токова готовинских трошкова. 



40 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Приступ ЦСР-а треба да организује процес на основу принципа праведне 
расподеле трошкова и бенефиција. 

 
 

2.1.1. Оптималност у формирању људског капитала 
 

На основу тога можемо закључити да је, у смислу људског капитала, кључни 
проблем који треба размотрити питање проналажења оптималности у 
финансирању инвестиција у формирање људског капитала. Сама 
оптималност се може анализирати не само у квантитету већ и по квалитету: 

 У првом смеру као полазна тачка анализе постоји проучавање 
карактеристика образовања као специфичне врсте добра. На основу тога, 
касније можемо развити и применити теоријски модел за оптималну 
расподелу трошкова неопходних за генерисање основног "производа" 
улагања у људски капитал кроз образовање – људски капитал. Поред тога, 
држава, трендови и изгледи унутар националног образовног система могу 
бити подвргнути квантитативној анализи. Ово је студија мерења 
индикатора: број студената обучених за тај период, расподела студената по 
профилима и другима. 

 

 Други смер (квалитативан) укључује две додатне врсте проблема: 
Прва је везана за квалитет и ефективност самог образовног система 

и повезаних институција. Проблем вредан студирања овде је 
обезбеђивање ученика са наставницима (укупан број, по профилима 
и академским звања); 

О друго питање је директно повезано са бројем ризика улагања у 
формирање људског капитала. Овде је поента у којој мери се 
образовни систем фокусира на развој таквих знања и вештина које 
заиста захтевају и захтевају послодавци. Стога, ако постоји јаз између 
стварних потреба и расположивог производа, послодавци ће бити 
приморани да утроше додатне ресурсе за обуку новоосноване радне 
снаге. 

 

У првом смеру, испитујући карактеристике улагања у људски капитал кроз 
образовање као специфичну врсту добра, неопходно је узети у обзир да: 
Прво , према класичним радовима у мејнстрим економији и јавним 
финансијама (видети, нпр. Браун и Џексон (1992)), улагање у људски 
капитал кроз образовање се дефинише као мешовито добро 
неконкурентне природе које можда не користе неки чланови друштва.  То је 
зато што, без обзира на то ко финансира улагање у формирање људског 
капитала, постоји могућност да предности ових инвестиција уновче особе 
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које нису сам извор инвестиција. С друге стране, као главни носилац и 
власник овог'доброг' је појединац, онда се образовање, у прецизнију плану, 
мора посматрати као приватно добро, генерисање спољних ефеката. 

 

Друго, дефиниција улагања у људски капитал кроз образовање као 
приватно добро, генерисање спољних ефеката, полазна је тачка изградње 
модела оптималне расподеле трошкова улагања у формирање људског 
капитала кроз праведну расподелу међу свим странама које прикупљају 
бенефиције. 

 

2.1.2 . Бипартите модел за оптималну расподелу трошкова формирања 

људског капитала 
 

Теоретски речено, можемо дефинисати циљ модела да пронађе тачку 
конкурентне равнотеже између образовне понуде и потражње. Другим 
речима, да би се пронашла тачка у којој су задовољени захтеви за Парето 
оптималност; или прецизније, где су маргиналне социјалне бенефиције 
једнаке маргиналним јавним трошковима. Међутим , како су маргиналне 
јавне користи кумулативни израз свих предности које генерише 
"производња" доброг образовања, проналажење Парето оптималности 
омогућава нам да одредимо оптималну расподелу трошкова за инвестиције 
у формирање људског капитала (видети цифру 5-1). Хоризонтална оса 
изражава потребне количине произведеног добра. Вертикална оса даје 
цену коју су главни економски агенти спремни да плате да би добили 
добро. 

 
 

Слика 2.1: Бипартит модел за оптималну расподелу инвестиционих 
трошкова у формирању људског капитала у условима приватне и јавне 

потражње 
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2.2 . Рачуноводствено питање за финансирање ЦСР иницијатива 

 
 

2.2.1. Методолошки оквир за ЦСР рачуноводство 
 

Значај ЦСР принципа као фактора успеха компаније постао је у фокусу 
савремених теорија корпоративног управљања и развоја. Штавише , 
пречесто је способност компаније да генерише профит функција не само 
обима инвестиција, већ и способности, компетентности и мотивисаних 
напора људских ресурса и њеног јавног прихватања као ентитета са 
одређеним јавно одговорним понашањем. Са друге стране, 
конвенционално књиговодство не пружа начине извештавања појединца 
као  фактора успеха  компаније иако  корисност  овог фактора  у  неким 

Private demand (PD) 
Public demand (SD) - 

MSB 
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случајевима не само да је једнака, већ надмашује финансијски капитал. 
Другим речима, постоји ситуација у којој, са једне стране, инвестиције у 
људе генеришу повраћај који се може упоредити са, или премашује 
инвестиције у реална или финансијска средства, док, са друге стране, 
традиционалне рачуноводствене методе не дозвољавају извештавање 
појединца као ресурса који генерише значајан допринос богатству 
акционара. То захтева развој и имплементацију националне 
методологије како би се ови ресурси укључили у биланс стања предузећа у 
складу са схватањем да одражава тренутни статус свих средстава и обавеза 
предузећа. Као што је већ истакнуто, перцепција трошкова за привлачење, 
регрутовање, селекцију, особље, адаптацију, социјализацију, обуку и 
квалификације као цену људских ресурса инвестиционе природе. игра 
важну улогу у финансијском извештавању о људским ресурсима у 
компанији. Њихово поређење, а посебно њихово одређивање за посебну 
намену, одређује неопходност њиховог груписања, разликујуња и третмана 
наиме као инвестиционих трошкова, појединачних артикала буџетирања и 
односно извештавања у предузећу. Поред инвестиционих трошкова, у 
компанији се разликују и друге групе трошкова повезаних са ЦСР-ом. 

 

Специфичан део ових трошкова је да, с обзиром да су њихова величина и 
време њиховог настка повезане са тренутним периодом, они се извештавају 
у изводу о добити и губитку предузећа. Са друге стране, инвестициони 
трошкови за компанију наговештавају временски хоризонт инвестиције која 
премашује традиционални једногодишњи период извештавања. Другим 
речима, пошто очекујемо да инвестиције генеришу бенефиције (изражене 
као приватно добро са екстерним), колекција која обухвата период од, на 
пример, 3-5 година, онда ће, у том случају, период фискалне амортизације 
наших инвестиција бити узнамељив. 
Из метода представљених за укључивање ЦСР улагања у биланс стања 
предузећа и имајући у обзир њихове предности и мане, описане у 
класичним радовима на корпоративном рачуноводству, као основни концепт за 

израду методологије за укључивање тако доброг у равнотежу предузећа, можемо вам 
препоручити концепт стварних трошкова ЦСР-а. 

 
 

2.2.2. Могућности примене принципа концепта стварних трошкова 

 

Главна предност концепта стварних трошкова је њена објективност, с 
обзиром да олакшава поређење и поређење нивоа улагања у људски 
капитал, на основу методологије која је у складу са третманом осталих 
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средстава у предузећу путем рачуноводства. С друге стране, према 
принципу документарног оправдања економских трансакција, свака 
финансијска трансакција се заснива на документу. С обзиром на то да се 
део улагања у ЦСР и људски капитал (нпр. процес социјализације) тешко може пријавити 

коришћењем традиционалних метода вредновања, оставићемо ове врсте трошкова 
ван фокуса ове студије. Другим речима, у вези са карактеристикама 
методологије стварних трошкова, потребно је узети у обзир да је немогуће увести 

део инвестиционих трошкова за ЦСР и инвестиције  у људски  капитал користећи 

традиционалне методе извештавања, јер су јединице које регулаторни 
рачуноводствени систем користи (материјал, рад и вредност) у овом случају 
неприступачне. 

 

Међутим , постоји још једна група трошкова која омогућава примену 
принципа концепта стварних трошкова. Овде укључујемо: 

 трошкови ЦСР програма; 

 трошкове обуке (накнада за одговарајући курс обуке) и сличне. 
 

С обзиром на то да се ови инвестициони трошкови бележе када настоје, али 
се њихова корист прикупља у наредној фази, било би погодно да буду 
груписани на посебан рачун. У ту сврху нуде се неке могућности преко 
рачуна "Авансни трошкови". Може се креирати аналитички подконто овог 
налога: "ЦСР трошкови применљиви на будуће периоде." Овај налог се 
може дефинисати као активан, аналитичан и навођење. Повећања 
проистичу из количине улагања у људске ресурсе током извештајног 
периода. Смањења проистичу из износа годишње амортизације 
инвестиције. Коначни биланс рачуна показује износ улагања у људске 
ресурсе. Одражава се на страну основног биланса стања. Нето повећање се 
формира када износ погођених инвестиционих трошкова премашује износ 
амортизације инвестиције на овом артиклу и обрнуто. Нето повећања на 
рачуну утичу на финансијски резултат предузећа кроз извод о добити и 
губитку. Повећање се огледа у изводу у одељку 1 о приходима као 
повећање аванса. 

 
 

2.2.3 . Измена биланса стања како би се укључиле ЦСР инвестиције 

 

Метод укључивања инвестиционих трошкова у ЦСР у биланс стања предузећа 
на  основу  биланса  стања  и  извода  о  добити  и  губитку  може  бити 

 

1Годишња стопа амортизације може бити нпр.. 
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представљен да илуструје идеју у пракси. У складу са методологијом за 
пријављивање инвестиционих трошкова у ЦСР и формирање људског 
капитала у билансу стања предузећа потребно је да: 

 

Прво, повећање износа пореза који доспева на основу Закона о 
корпоративном порезу треба да се врати у корист предузећа стварањем 
посебног артикла на страни одговорности лабораторије биланса стањакоју 
сам водио"Дознака корпоративног пореза на ЦСР." 

 

Друго, повећање нето прихода након пореза који ће се огледати као 
засебна ставка на страни одговорности биланса стања, "Задржана зарада за 
људске ресурсе" која је, заједно са артиклом "Дозначени корпоративни 
порез на људске ресурсе", извор за буџетирање програма за улагање у 
људске ресурсе у предузећу. 

 

Главна предност начина извештавања о улагању ЦСР-а у биланс стања 

предузећа, јесте у томе што решава спор између финансијског управљања 
компанијом, акционарима и Владом у погледу потребе финансирања 
инвестиционих програма у ЦСР иницијативама. Као последица: 

 

 финансијско управљање има користи од буџетских трошкова 
инвестиционе сврхе, чији ефекат резултира повећањем маргиналног 
производа предузећа; 

 

 књиговодствене користи од груписања ове специфичне врсте 
трошкова, јер затим успева да кроз годишње финансијске извештаје 
представи праву слику о читавом спектру расположивих фактора 
производње у предузећу; 

 

 акционари имају користи не само од повећања биланса стања на 
капиталним рачунима, већ и од очекиваног будућег повећања 
резултата производње и позитивног јавног угледа предузећа; 

 

 држава има користи од подстицања инвестиција у ЦСР, укључујући 
формирање људског капитала на нивоу компаније, што генерално 
доводи до повећања формирања капитала у националној економији. 

 

С друге стране, може се приметити да, према концепту стварних трошкова, 
постоји сигурност и извесност повраћаја ове врсте инвестиција. Међутим , 
када је реч о анализи инвестиција, таква претпоставка се дефинише као 
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нелогична, иако постоје методе кроз које се компанија може заштитити од 
губитака у случају да појединац који је инвестирао одлучи да оде. Могуће је 
и да запослени, упркос оствареним инвестицијама, не успе да генерише 
повећање маргиналног појединачног производа који ће заправо 
гарантовати враћање инвестиције. Одговорност за појаву таквог ризика 
мора преузети 2Манагемент функција иако ће негативан ефекат на крају 
наићи на изражавање у виду изгубљене добити, непродуковане 
производње или очекиваног повећања продаје које се не остварује – све 
ствари које утичу на финансијски учинак предузећа. 

 

Нажалост , законодавство не дозвољава увек примену методологије за 
извештавање о билансу инвестиционих трошкова за људске ресурсе. 
Заправо , свако спровођење теоријских модела и образаца у стварности 
често се суочава са озбиљним противљењем саме праксе. Све у свему, то 
може бити последица опште макроекономске средине или традиционалног 
конзервативизма у погледу нових и рационалних идеја. Да би се такав 
проблем превазишао методологијом извештавања о билансу стања 
инвестиционих трошкова за људске ресурсе неопходно је прецизно узети у 
обзир интересе главних економских агената. У том смислу, разумно је на 
нивоу националне финансијске и економске политике увести промену 
фискалног и рачуноводственог третмана људских ресурса. 

 

Неопходно је омогућити фискално признавање трошкова корпоративних 
инвестиција за људске ресурсе (по разумном износу до 10% годишњег 
буџета "Плате"), који трошкови би накнадно требало да буду укључени у 
биланс стања предузећа након методологије стварних трошкова. У овој 
ситуацији друштво ће имати користи са једне стране, од продуктивније 
радне снаге која има константно апдејтан ниво знања и вештина, а са друге, 
од повећања обима пореза на доходак, с обзиром да ће повећање 
богатства"људског капитала" довести до повећања прихода оствареног 
његовом акумулацијом у компанијама. Генерално гледано, може се савести 
да је, с обзиром на очигледне предности развоја и имплементације таквог 
приступа, неопходно предузети одлучније кораке у правцу који су изнеле 
саме компаније, како парламента, тако и законодавства. 

 
 
 
 
 

2Ради се о прилици кроз уговор између послодавца и запосленог да се осигура 

задржавање овог другог у предузећу на период који је у складу са периодом 

амортизације инвестиције. 
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2.2.4 .ЦСР Цене 

 

Основа за примену концепта ЦСР цене је разумевање животног циклуса 
робе: производа и услуга. Фазе животног циклуса робе су шест: Издвојите > 
процес > производњу > продајте > трошите > расходујте. У свакој фази 
обично се укључују трошкови транспорта, складиштења, прераде 
материјала и енергије. Поред тога, на свакој сцени отпадни материјал и 
загађење су редовна производња. Стога , главна идеја ЦСР цена је 
оптимизација односа између уноса животног циклуса робе на излазе. Такав 
систем уводи суштински принцип циркуларна економија где се исто толико 
материјала рециклира и рециклира. 

 
 

2.2.5 .ЦСР репортинг аналyтицал модел 

 

ЦСР оквиру за извештавање потребне су његове теоријске основе везане за 
разлог да га организује са становишта заинтересованих страна. За 
компанију ЦСР извештавање ствара неколико драгоцених погодности. 
Извештавање ЦСР-а повећава јавно прихватање пословања као 
транспарентно, поуздано и легитимно. 

 

Слика 2.2: Модел анализе ЦСР извештавања 
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Извор : Анне Еллеруп Ниелсен анд Цхриста Тхомсен (2009). Истраживање ЦСР 

комуникације у СМЕС-у: студија случаја међу данским средњим менаџерима. Пословна 

етика, Животна средина и одговорност. Вол .18, Иссуе 1, пп. 83-93, дои: 

https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2009.01550.x 

 

ЦСР извештавање може да промовише велику област активности везаних 
за: 

 

 Промовисање бренда и репутације компанија; 

 Помоћ у развоју стратегије компанија; 

 Постизање препознавања тржишта и јавног идентитета; 

 Побољшајте финансијске перформансе и тржишну капитализацију. 
 

Основе ЦСР-овог аналитичког модела извештавања су увек трострука 
суштина – људи, планета и профит (видети цифру 2.2). Излаз процеса 
извештавања ЦСР-а је обично комбинација интерног детаљног извештаја и 
спољног синтетизованог извештаја. Интерни извештај је доступан особљу 
свих компанија и детаљном ЦСР информационом фокусу на Еx пост, Ин 
медиас и Еx анте ЦСР процене, препоруке, процесе, закључке и закључке. 
Спољни ЦСР извештај је јавна документ. Спољни ЦСР резултати су део 
стратегије јавног имиџа компаније и зато су све добре праксе и докази ОСР 
активности основни садржај овог извештаја. 

 
 

2.3 . Буџетски оквир за трошкове имплементације ЦСР-а 

 
Буџетирање трошкова људских ресурса у организацијама није крај сам по 
себи, нити одвојен процес, већ део процеса стратешког планирања, не само 
за људске ресурсе, већ и за целокупно функционисање компаније. Стога , 
када говоримо о буџетирању трошкова људских ресурса у предузећу, 
мислимо на процесе састављања специфичних буџета за финансирање ових 
трошкова као део процеса буџетског управљања предузећем. Широк 
спектар истраживања о концепту буџетског менаџмента можете пронаћи у 
научној литератури (Погледајте А. Хопwоод (1974); П. Снеyд (1994) и друге). 
Упркос њиховим разликама, заједничка тема у овим студијама је 
комбинација планирања и контроле (Погледајте фигуру 2.3): 

 

Прво, процес састављања буџета предузећа се заснива на: 

 предвиђање и планирање основних потреба за сировинама, 
особљем, капиталом и услугама; 
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 координацију међузависних активности, делегацију менаџмента и 
доделу овлашћења и одговорности; 

 мотивацију менаџера са једне стране, и запослених са друге 
стране, да остваре велике пословне циљеве. 

 

Друго, поштовање свих техничких процедура приликом састављања 
пословног буџета не гарантује његову успешну имплементацију. Разлози за 
то леже у великом броју променљивих и фактора ризика који су укључени, а 
које је тешко предвидети. Штавише , можда најважнији аспект 
изводљивости буџета компаније остаје мотивација њених људских ресурса. 
Међутим , то је тај фактор који пречесто пролази незапажено код 
финансијских менаџера. 

 
 

Слика 2.3: Методологија процеса буџетирања у предузећу 
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Треће, пошто су основни циљеви развоја предузећа за дати буџетски 
период одређени у буџету, може се претпоставити да су приоритети ових 
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циљева такође приоритети за расподелу ресурса по појединачним 
структурним јединицама и функцијама управљања. Неколико студија 
сугерише да је остварити профит и остаје циљни буџет број један. 

 
Четврто, у смислу метода имплементације као основних елемената 
буџетског поступка можемо размотрити активности везане за: 

 избор циљева; 

 Планирања; 

 Контролу. 
 

Пето, утврђивање буџетског оквира и циљева компаније заснива се на 
прецизном истраживању положаја организације, тржишта и конкурената у 
протеклом периоду. Истовремено важан аспект буџетске процедуре је 
предвиђање будућег учинка и развоја. 

 

Шесто, приликом припреме буџета компаније можемо да користимо ове 
алтернативне приступе: 

 функционалан приступ - у коме појединачне организационе и 
структурне јединице формирају одвојене буџете за финансирање 
читавог спектра трошкова прописаних њиховим активностима (у 
овом случају морамо да разговарамо о буџету за управљање 
људским ресурсима у предузећу, који мора да садржи као 
одвојене артикле: административне и управљачке трошкове, 
оперативне трошкове и трошкове инвестиционе природе); 

 приступ трошковима и бенефицијама - у којима се буџети 
формирају у складу са различитим врстама трошкова (за сировине, 
за плате, за инвестиције) и различитим врстама прихода (приход 
од продаје робе и услуга); 

 

Седми, та два приступа нису у сукобу – напротив, комплементарни су. Оно 
што је специфично за обоје је да имају карактер аналитичког буџета за 
посебну, специфичну активност или јединицу. Са своје стране, буџет 
новчаних токова је синтетичке буџетске природе, што укључује ставке салда 
крајњег периода за сваки од аналитичких буџета. 

 
Када је реч о времену, буџети најчешће обухватају период од годину дана. 
Међутим, оне се могу развијати на недељном, месечном или више 
годишњем нивоу. 
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2.4 . Маркетиншки приступ за ангажовање корпоративног 

финансирања и подршке друштвеним иницијативама 

 

Решавање проблема везаних за маркетиншки приступ за ангажовање 
корпоративног финансирања и подршке друштвеним иницијативама 
захтева представљање методолошких основа за примену узрока у 
корпоративном окружењу, у које утичу и компанијски и јавни интереси. У 
овом делу уџбеника, логичка пажња је усмерена на различите аспекте ЦСР- 
а према својим предметима, објектима, праксама управљања и врстама 
друштвених иницијатива; дотичеју се питања о еволуцији корпоративне 
филантропије и узрок маркетинга као примеру добре праксе управљања, 
као и значају бренда и трговинског имена за идентификацију у 
корпоративном окружењу и међу потрошачима са циљем успеха 
предузетих иницијатива. 

 
 

2.4.1. Оквир менаџмента за промовисање корпоративних узрока 

 

Почетак 21. века почео је са фокусом науке на друштвено значајне 
одговорности, као засебну компоненту пословања. Обављање успешног 
бизниса у комбинацији са применом друштвене одговорности све више 
утиче на друштво. Комбинација друштвених активности, еколошких 
карактеристика и примене пословних стратегија од стране организација 
постаје све вреднији елемент у новој ери. То је такође смисао интеграције 
ЦСР-а у пословно окружење, "као концепт где компаније интегришу 
социјална и еколошка питања у своје пословање и њихову интеракцију са 
заинтересованим странама на добровољној бази", што је такође званични 
концепт структуриран у Зеленом папиру Европске комисије: Промовисање 
европског оквира за корпоративну друштвену одговорност од 2001. 

 

Последњих година ЦСР је успоставио нови приступ пословању који 
комбинује успех и стварање вредности са проактивним ставом. Праксе су 
подељене на шест врста друштвених иницијатива: 

 промовисање узрока (подизање свести и бриге за друштвене 
циљеве); 

 маркетинг повезан са узроком; 

 корпоративни друштвени маркетинг (иницијативе за промену 
понашања); 

 корпоративна филантропија (допринос директно узроцима); 
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 волонтирање у заједници (запослени донирају време и таленат 
заједници); 

 друштвено одговорне пословне праксе (дискреционе праксе и 
улагања у подршку узроцима). 

 

Главна предност ове поделе лежи у чињеници да узима у обзир и 
корпоративне и јавне интересе са становишта корпоративног управљања. 

 

То ставља корпоративну друштвену одговорност у први циљ у структури 
иницијатива за унапређивање благостања заједнице у интеграцији добрих 
пословних пракси. Овај процес сам формира свој управљачки оквир за 
покретање корпоративних узрока и њихову успешну имплементацију. 

 

Добре праксе за пословање које комбинују успех и стварање вредности 
подељене су на шест главних друштвених иницијатива (Погледајте цифру 
2.4) 

 

Слика 2.4: Оквир управљања за промовисање корпоративних узрока 
 
 

 

Извор : Ауторска адаптација, заснована на (Вевере, В., Свирна, А.) 

 

Велики допринос тој подели која је тако представљена је да се узму у обзир 
и корпоративни и јавни интереси. 
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Имајући у виду горе наведене карактеристике, следеће кључне 
карактеристике спадају у оквир менаџмента у сврху промовисања и 
реализације корпоративних узрока: 

 Доступност одређене пословне организације/с сопственим 
финансијским ресурсима; 

 Широка оријентација потрошача, без очекивања од финансијске 
користи; 

 Добровољно опредељење. 
 

Према речима М. Портера и М. Крамера, праксе управљања за 
промовисање корпоративних узрока могу се поделити у четири групе:3 

 

Слика 2.5: Праксе управљања за промоцију корпоративних узрока 
 

 

 

 

 

 

 
Спровођење различитих врста друштвених узрока и иницијатива могло би 
се постићи применом различитих врста опипљивих и нематеријалних 
приступа, као што су: новчани допринос, бесповратна помоћ, плаћено 

 

3 Вевере , В., Свирна, А., Бусинесс етхицс анд цорпорате социал респонсибилитy, Публисхер: Економикас 
ун културас аугстскола, е-ИСБН 978-9984-24-232-3, 
https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf 

Management 
practices for 
the promotion 
of corporate 

causes 

 

Available 
production 
resources 

https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf
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оглашавање, промотивна спонзорства, техничка помоћ, донације 
производа, материјала и услуга, добровољне акције итд. јавне, непрофитне 
организације, у којима се деле заједнички узроци и користе заједнички 
канали комуникације, подршка одабраном циљу је интегрисана и развијају 
се заједничке маркетиншке стратегије. 

 

Као резултат коректне интеграције стратешког менаџмента и примене 
материјалног и недовршеног приступа, у складу са корпоративним 
вредностима, бројне погодности се могу остварити кроз стратегије, као што 
су: повећање угледа компаније, привлачење обучених и квалификованих 
кадрова, нова решења производа и повећање профита компаније. 

 

Подршка наведених друштвених иницијатива може се реализовати кроз 
различите облике. Кључна тачка је прелазак границе"од обавезе до 
стратегије". У семинарском чланку на Харвард Бусинесс Ревиеw-у већ 1994. 
формирање стратешких савеза, али на начин који доприноси остварењу 
пословних циљева. 

 

Традиционални приступ своди се на испуњавање обавеза. Крајем прошлог 
века, одлуке о избору подршке за конкретна друштвена питања обично су 
се доносиле на основу тема које се веома тичу друштва, а главна идеја је 
била: "чините добро да изгледате добро". У САД, одакле је већина примера, 
корпорације обично успостављају, прате и извештавају о унапред фиксном 
годишњем буџету за дистрибуцију, често везаном за корпоративне приходе 
или профит пре пореза. Средства се распољавају што већем броју 
организација, што одражава схватање да ће то задовољити највише 
изборних јединица и створити највећу видљивост за филантропске напоре, 
респ. јавно признање. Карактеристика обавеза је да су оне краткорочне, 
што омогућава организацији да равномерно расподели богатство на 
различите организације и питања током година. Када развијате и 
спроводите конкретне иницијативе, правило водиља је да чините добро на 
најлакши могући начин, што се често своди на пребацивање новца у 
организацију, а његова је одговорност да га потроши на одговарајући 
начин. 

 

Разумевање новог приступа повезано је са подршком корпоративним 
циљевима, али са одређеним фокусом током времена. Избор се 
кристалисао у прераслој жељи за добротворним радом са позитивним 
ефектом и за примаоца и за донатора. Пракса је засићена све више примера 
компанија које бирају неколико области стратешког фокуса које одговарају 
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њиховом разумевању корпоративних вредности: избору иницијатива које 
подржавају пословне циљеве везане за њихове основне производе и 
тржишта који пружају могућности за остваривање маркетиншких циљева, 
као што су повећање тржишног удела, продор на тржиште или изградња 
жељеног идентитета бренда. То захтева детаљну процену питања 
заснованих на њиховом потенцијалу за позитивну подршку у време 
корпоративне кризе или националне политике. Развијање и 
имплементација програма у овом новом моделу чешће захтева од 
менаџера да се дугорочно обавежу и понуде љубазне доприносе као што су 
корпоративна експертиза, технолошка подршка, приступ услугама или 
донације материјала. Све више напора усмерено је ка дељењу канала 
дистрибуције са партнерима за заједничке циљеве; да део радног времена 
посвети раду ван званичних обавеза; интегрисање питања у маркетинг, 
корпоративне комуникације, управљање људским ресурсима и односе са 
заједницом и формирање стратешких савеза са једним или више спољних 
партнера (приватни, јавни, непрофитни). Тренутно се слични примери могу 
наћи и у бугарској пракси. 

 
2.4.2 .ЦСР и маркетинг везан за узроке 

 

Израз "узрок"-Сродне маркетинг " је први пут користио Америцан Еxпресс 
1983. То је повезано са описом њихове кампање прикупљања средстава за 
обнову Кипа слободе. То доводи до двостраног ефекта - повећава се број 
купаца компаније и коришћење картица. Према Елитса Бараков: 
"Маркетинг везан за циљ је загарантован успех, јер задовољава природну 
потребу потрошача да ураде нешто добро куповином производа. Такође 
испуњава очекивања јавности да компаније не послују само, него и да буду 
друштвено одговорне." (Котлер & Ли, 2007) пронашли суштинске разлике 
узрока-Сродне маркетинг у неколико аспеката: контакт са купцима, 
координација са добротворном организацијом организовањеатион , и 
потреба за унапређењем кроз плаћено оглашавање. Корпоративна 
друштвена иницијатива је једина између осталих у којој "ниво емпатије 
компаније зависи од неке акције купаца". 

 

У теорији и пракси, постоје три дефиниције маркетинга везаних за узроке: 

 према америчкој дефиницији: процес удруживања организације 
(фирме) са другом врстом непрофитне организације, чији је циљ 
промовисање производа или услуге, а истовремено прикупљање 
средстава за непрофитну организацију; 
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 према европској дефиницији: процес коришћења новца, технике и 
стратегија из маркетинга за подршку добротворним циљевима, а 
истовремено се бави развојем пословања. 

 према дефиницији британске организације Бизнис у заједници: 
комерцијална активност кроз коју бизнис и добротворна 
организација/узрок партнера у промоцији производа или услуге, 
са циљем да се повећа имиџ за јавну корист. 

 

Имајући у виду горе наведено, концепт корпоративне друштвене 
одговорности подразумева моралну одговорност да пружи смислену, 
транспарентну и ефективну подршку заједно између компанија и њихових 
клијената. У складу са тим, предузећа би требало да раде у корист друштва 
и фокусирају се на позитивне аспекте и друштвено-економски значај за 
друштво. Такође је из наведених дефиниција евидентно да је"маркетинг 
везан за узроке" процес окупљања компанија које ће користити новац, 
технике и маркетиншке стратегије за подизање имиџа јавности, 
промовисање производа и услуга и подршку између компанија, са циљем 
социјално-економске користи за друштво. 

 
 

2.4.3 . Димензије друштвено одговорних мера предузећа - волонтирање за 

заједницу, филантропију, прихватање друштвених циљева 
 

Корпоративна филантропија је један од четири елемента који чине 
пирамидалну структуру друштвене одговорности коју је предложио Керол 
1991. Након тога, Царролл, Сwартз & Царролл су предложили нови модел 
ЦСР-а у који је филантропски елемент укључен са етичким и/или 
економским елементом, у зависности од мотива који стоје иза њега. 

 

Корпоративна филантропија подразумева"директан допринос компаније 
добротворним организацијама или конкретном циљу у виду бесплатног 
обезбеђивања новца, донација или услуга" (Захариев, 2014). Корпоративна 
филантропија се током година развијала у правцу стратешког избора 
области и тема које су везане за пословне циљеве и задатке пословне 
организације и стварање дуготрајних односа са непрофитним ентитетима. 
Обим је такође проширен – не само кроз новчане донације, већ и кроз 
обезбеђивање других корпоративних ресурса као што су вишак производа, 
коришћење дистрибутивних објеката и канала, пружање стручне техничке 
помоћи итд. 
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Могуће предности корпоративне филантропије директно су повезане са 
имиџом компаније, повећањем њене продуктивности, повећањем тржишта 
и безбедном радном снагом (Котлер, 2011, стр. 187). Могући проблеми и 
изазови за филантропију изражени су у њеној релативно нижој видљивости 
у поређењу са другим корпоративним друштвеним иницијативама и 
потешкоћама у праћењу активности и мерења резултата. 

 

Неки модели и дефиниције такође укључују добровољне акције запослених 
као део корпоративне филантропије. Други, нпр. (Котлер, 2011, пп. 155-158) 
га разликују као засебну иницијативу која носи сопствене специфичне 
карактеристике у смислу корпоративних предности, могућих проблема и 
начина имплементације. Волонтирање у заједници је "иницијатива у којој 
корпорација подржава и охрабрује своје запослене и/или партнере да 
добровољно посвете своје време локалним јавним организацијама и 
узроцима - својим знањем, вештинама или физичким радом" (Захариев, 
2014). 

 

Карактеристична карактеристика волонтерског рада запослених у односу на 
друге друштвене иницијативе је да само она подразумева лични и 
добровољни допринос локалним организацијама и узроцима. Савремене 
корпорације подржавају и подстичу ове видове активности својих 
запослених, са циљем да их упусте и подстакну да се укључе у иницијативе 
везане за њихове основне пословне вредности и циљеве компаније. Ова 
подршка се може исказати у широком спектру облика: повећање свести 
запослених у вези са постојећим могућностима да допринесу активностима 
локалних организација или остварењу специфичних узрока, пружајући 
могућност да волонтирање буде спроведено у року од радног времена, 
обезбеђивање неопходних средстава за обављање волонтерске активности, 
подстицање активних волонтера кроз материјалне и недовршене 
подстицаје, Итд. 

 

Волонтирање ствара осећај емпатије према потребама остатка друштва и 
задовољство што заиста могу да допринесу свом задовољству личним 
доприносом. Ова њена карактеристика у великој мери доприноси повећању 
задовољства и мотивације запослених и њиховом осећају припадности 
компанији и њеним пословним вредностима и циљевима. Овакав вид 
иницијатива такође може бити једна од најбољих могућности за изградњу 
репутације друштвено одговорне организације, повећање посвећености 
другим актуелним улагањима у друштвене иницијативе, као и чисто 
практичне користи као што су могућности да се производи компаније 
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повежу са социјалном негом и пружање информација о њеном 
производном асортиману. 

 

Волонтирање у заједници је несумњиво један од најискренијих и 
најзадовољавајућих облика ангажовања заједнице, који повезујемо са 
значајним потенцијалом за корпоративне бенефиције. Када га користимо, 
морамо и даље имати на уму потенцијалне проблеме, који се у основи 
своде на губитак ресурса за компанију: смањену продуктивност због 
додељивања дела радног времена запосленима овим иницијативама, 
расипање напора између више иницијатива без постизања правог 
друштвеног утицаја или стварања асоцијације са именом компаније и 
њених производа, потребу да се пронађе прави баланс и обрасци за 
преношење ове врсте активности итд. 

 

Друштвено одговорне пословне праксе су "пословне праксе у којима се 
корпорација прилагођава и демонстрира начин рада и инвестирања који 
подржава узроке у име јавног благостања и заштите животне средине" 
(Котлер, 2011, стр. 223). Карактеристична карактеристика ове врсте 
друштвених иницијатива је да активности које спадају у њихов обим нису 
императивно потребне - ни по законодавству, ни по моралним ни по 
етичким стандардима, већ су резултат проактивне потраге за 
корпоративним решењима за друштвене проблеме. 

 

Већина иницијатива везаних за друштвено одговорне пословне праксе 
односи се на промену интерних процедура и политика, пружање 
информација клијентима и инвеститорима, заштиту личних информација о 
купцима, доношење одлука везаних за производни асортиман, локацију 
производње, избор добављача, сировине и материјале, креирање програма 
за подршку добростојећим запосленима, обезбеђивање већег приступа 
људским ресурсима, Итд. 

 

Могуће предности за компаније које усвајају друштвено одговорне праксе 
повезане су са позитивним финансијским резултатима као што су смањење 
оперативних трошкова, повећана мотивација, лојалност и продуктивност 
запослених, монетарни подстицаји регулаторних органа итд., као и низ 
маркетиншких предности: могућности за добро позиционирање бренда и 
стварање преференција за њега, унапређење квалитета производа, 
изградња односа са спољним партнерима, итд. 
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Потенцијални проблеми произлазе пре свега из чињенице да је увођење 
нових и одговорније пословне праксе обично повезано са променама, што 
неминовно изазива сумње и критике заинтересованих страна. У циљу 
превазилажења ових проблема, неопходно је посебну пажњу посветити 
избору одговарајуће друштвене теме која задовољава корпоративне и 
друштвене потребе, изради стратешког плана за увођење праксе, 
дефинисању циљева и планова за праћење и мерење резултата и 
обезбеђивању отворене и директне комуникације (Котлер, 2011 , стр. 251). 

 
 

2.4.4 . Корпоративни друштвени маркетинг – бренд, име трговине и 

етикета 

 

Пословно оријентисана ЦСР чврсто успоставља своје присуство међу 
економским организацијама у Бугарској. То потврђује све већи број 
иницијатива које су директно усмерене на ЦСР. Многе смернице 
оријентисане на ЦСР следе специфичне обавезе у развоју социјалних, 
економских и еколошких услова. Специфичне карактеристике компаније и 
њено стратешко управљање намећу се као значајан фактор за 
идентификацију њеног бренда. Дружење бренда са правим друштвеним 
циљем је важан део његовог развоја. Друштвено одговорно пословање 
пружа услугуспособног правца позиционирања бренда, чији је суштина да 
се истакне предност бренда у уму потрошача. (Котлер , Армстронг, 2001) 
описују позицију бренда као "комплекс перцепција, утисака и осећања које 
потрошач има о производу у поређењу са конкурентским производима". 
Према (Ханнаyсха, Јалал, 2020) важни елементи у остваривању 
маркетиншких циљева је израда маркетиншког плана, укључујући 
позиционирање компаније, цену, начине промоције, циљну групу, факторе 
за изградњу имиџа бренда итд. 
Позиционирање бренда и посвећеност ЦСР-у издвајају се у данашњем 
дигиталном свету. Оне су посебно важне путем друштвених мрежа које 
пружају могућности за обликовање и одржавање јавног мњења користећи 
корпоративне друштвене иницијативе. Изградња угледног бренда је 
стратешки циљ за постизање маркетиншких циљева јер доноси одрживе 
предности на тржишту и већу додатну вредност купцима. 

 

Различити приступи дају разне погледе на задовољство купаца. Као што се 
може видети на слици 2.6, могућа класификација састоји се од 
карактеристика бренда, процене, исхода когнитивног и емоционалног 
реаговања, тачке продаје, искуства пре куповине и искуства у потрошњи. 
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Слика 2.6: Приближавају се карактеристике задовољства корисника 
 
 
 

2.5 . Стандарди за ЦСР 

 
2.5.1. Мерење и доказивање ЦСР-а 

 

Проналажење правог оквира за мерење ЦСР организације представља 
изазов за компаније због њене вишеструке функционалности. Међу 
метрикама које су важне за праћење процеса су одрживост компаније, 
корпоративна филантропија, култура компаније, разноликост, повраћај 
инвестиција, репутација и још много тога. Неке од њих је тешко 
квантификовати, што је врло често препрека процени додате вредности 
ЦСР-а. Мерење и процена утицаја ЦСР-а је изузетно важно, јер омогућава: 
да се представи значај акција, да се унапреди будуће доношење одлука, да 
се смањи промет особља. Међу начинима за мерење ефекта ЦСР-а су: 

 упоређивање пословања и његових резултата са сличним 
компанијама; 

 коришћење индикатора перформанси; 

 мерење прихода; 

 репутација - кроз перцепцију корисника; 
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 промет особља; 

 односе са пословним партнерима. 

 

2.5.2 . Међународни стандарди за ЦСР 

 

Концепт друштвене одговорности, као што је међународно признато, 
користи се широм света на основу примене међународних стандарда. Кроз 
њих се постиже и уједначена примена ЦСР-а у међународном аспекту и 
његово побољшање. 

 

Постоје разни ЦСР оквири за извештавање. Међу важнијим стандардима и 
нормативним документима који чине концепт су: 

 ГРИ (Глобална иницијатива за извештавање); 

 ЦДП (Царбон Дисцлосуре Пројецт); 

 ЦДСБ (Цлимате Дисцлосуре Стандардс Боард); 

 ДЈСИ (Доw Јонес Индекс одрживости); 

 ИСО 2600 (Међународни стандард – смернице о друштвеној 
одговорности); 

 Серија АА 1000 (одговорност); 

 СА 8000; 

 СМЕРНИЦЕ ОЕЦД-а за мултинационална предузећа; 

 ЕМС (ИСО 14000, ЕМАС). 
 

ГРИ (Глобал Репортинг Инитиативе) је непрофитна организација која 
промовише економску, еколошку и социјалну одрживост. Основана је 1997. 
Организација развија смернице за извештавање о одрживости које настоје 
да повећају транспарентност и одговорност економских, еколошких и 
социјалних перформанси и обезбеде свим компанијама и организацијама 
свеобухватан оквир извештавања о одрживости који се широко користи 
широм света. Универзални стандарди јачају сам темеље свих извештавања 
кроз ГРИ, пружајући највиши ниво транспарентности организационих 
утицаја на економију, животну средину и људе. Пројекат , који је 2019. 
покренуо Одбор за стандарде глобалне одрживости (ГССБ) има за циљ 
ревизију УНИВЕРЗАЛНИХ стандарда ГРИ, који се састоје од: 

 ГРИ 101: Фондација 2016; 

 ГРИ 102: Општа обелодањивања 2016; 

 ГРИ 103: Приступ менаџменту 2016 
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Одбор за стандарде глобалне одрживости има за циљ побољшање 
квалитета и доследности извештавања о одрживости решавањем начина на 
који организације користе стандарде да открију свој утицај на економију, 
животну средину и људе. 
ЦДП (Царбон Дисцлосуре Пројецт) је непрофитна добротворна 
организација која управља глобалним системом обелодањивања 
инвеститора, компанија, градова, држава и региона за управљање њиховим 
утицајем на животну средину. Глобална економија види ЦДП као златни 
стандард за извештавање о животној средини, а најбогатији и 
најсвеобухватнији подаци постављени су на корпоративне и градске акције. 
У Европи, ЦДП Wорлдwиде (Еуропе) гГмбХ је добротворна компанија са 
ограниченом одговорношћу са седиштем у Берлину, у Немачкој, 
регистрована у Регистру транспарентности ЕУ од 2012. То је подружница 
ЦДП Еуропе АИСБЛ, добротворне организације са седиштем у Бриселу, 
Белгија (заједно: "ЦДП Еуропе"). ЦДП Еуропе има оперативну подружницу 
ЦДП Еуропе – Сервицес ГмбХ, која управља активностима заснованим на 
услугама као подршка активностима ове добротворне организације. 
Седиште особља је у Бриселу и Стокхолму. Њихов рад обухвата 26 земаља 
чланица ЕУ, поред земаља ЕФТА Норвешке, Швајцарске, Исланда и 
Лихтенштајна. Главна канцеларија ЦДП широм света у Лондону управља 
операцијама ЦДП-а у Великој Британији и Ирској. 

 

ЦДСБ (Цлимате Дисцлосуре Стандардс Боард) је међународни конзорцијум 
пословних и еколошких невладиних организација. Они су посвећени развоју 
и усклађивању глобалног мејнстрим модела корпоративног извештавања 
како би се природни капитал изједначио са финансијским капиталом. Они 
нуде компанијама оквир за извештавање о еколошким информацијама са 
истом строгошћу као и финансијске информације. То заузврат помаже 
инвеститорима да кроз главни корпоративни извештај пруже корисне 
информације о животној средини, побољшавајући ефикасну расподелу 
капитала. Регулатори такође имају користи од материјала спремних за 
усаглашеност. Компаније , регулатори, берзе и рачуноводствене фирме 
могу имати користи од овог конзорцијума на више начина, укључујући: 

 компаније могу да користе оквир ЦДСБ-а за укључивање 
информација о климатским променама, животној средини и 
природном капиталу у основне финансијске извештаје, помажући 
компанијама да остваре холистички поглед на то како климатске 
промене и природни капитал могу да утичу на њихове 
перформансе и неопходне акције које би могле да предузму како 
би се решили ризици и могућности. 
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 регулаторна тела могу имати користи од материјала и оквира 
спремног за стандарде који се могу одмах усвојити или 
референцизовати као метод усклађености прописа/смерница, 
пословних одлука везаних за коришћење природних ресурса, 
земљишта и одрживог понашања. 

 берзе могу размотрити нове добровољне и обавезне "листинг" 
захтеве везане за значајне климатске промене, еколошке и 
природне капиталне ризике и могућности. 

 рачуноводствене фирме могу да пруже свеобухватније уверавање 
компанијама које пријављују климатске промене, еколошке и 
природне капиталне исходе. 

 

ДЈСИ (Доw Јонес Индекс одрживости), прати учинак компанија које воде 
корпоративну одрживост у својим секторима или у географским областима 
у којима послују. Сврха Доw Јонес Индекса одрживости (ДЈСИ) је праћење 
учинка водећих компанија у области корпоративне одрживости. Доw Јонес 
ИндеxСМ (ДЈСИ Wорлд) и релевантне подгрупе процењују првих 10% 
највећих 2.500 компанија у Доw Јонес Глобал Стоцк Индеx (ДЈГТСМ) на 
основу дугорочних економских, еколошких и социјалних критеријума. Доw 
Јонес Сустаинабилитy Wорлд 80 ИндеxСМ (ДЈСИ Wорлд 80) прати 
перформансе највеће глобалне вести компаније која је укључена у Доw 
Јонес Глобал Сустаинабилитy Индеx. 80 компанија је оптерећено оценом 
одрживости. Доw ЈонесСМ Светски индекс проширене одрживости (ДЈСИ 
Wорлд Енларгед) представља првих 20 одсто највећих 2.500 компанија у 
ДЈГТСМ-у. Методологија ДЈСИ олакшава прилагођене индексе одрживости, 
као што су индекси који покривају различите регионе, различите секторе, 
различите валуте и друге критеријуме искључења. 

 

ИСО 2600 (Међународни стандард - смернице о друштвеној одговорности) - 
помаже да се разјасни шта је друштвена одговорност, или да се помогне 
предузећима и организацијама да принципе претворе у ефикасно 
деловање и деле друштвену одговорност најбоље праксе широм света. 
Усмерен је на све врсте организација, без обзира на њихову активност, 
величину или локацију. Стандард је покренут 2010. Стога је овај 
Међународни стандард развијен коришћењем приступа са више 
заинтересованих страна који укључује експерте из више од 90 земаља и 40 
међународних или широких регионалних организација ангажованих на 
различитим аспектима друштвене одговорности. Ови експерти се састоје од 
шест различитих група заинтересованих страна: корисника; Влада; 
Индустрија; Рада; невладине организације (невладине организације); и 
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услугу, подршку, истраживање, академско и друго. Поред тога, направљена 
је посебна одредба за постизање равнотеже између развијених и 
развијених земаља, као и родне равнотеже у уредничким тимовима. 

 

АА 1000 Серија (АП) - међународно прихваћен оквир заснован на 
принципима усмереним на организацију, идентификацију, одређивање 
приоритета одрживости, управљања и ефективности. Његов рад се заснива 
на принципима: 
- инклузија – људи треба да имају реч у одлукама које утичу на њих; 
- материјалност – доносиоци одлука морају да идентификују и буду свесни 
питања одрживости која су важна; 
- одзив – организације морају транспарентно да делују на теме материјалне 
одрживости и повезаних утицаја; 
- утицај – организације морају да прате, мере и одговарају како њихови 
поступци утичу на њихове шире екосистеме. 

 

ЕМС (ИСО 14000, ЕМАС) - ИСО 14000 је низ међународних стандарда 
управљања заштитом животне средине насталих 1996. Они дефинишу 
услове за стварање еколошке политике која одређује утицај на животну 
средину. Примарни циљ ИСО 14000 је промовисање ефикасних система 
управљања заштитом животне средине у организацијама кроз коришћење 
најбољих пракси за организовање и примену информација везаних за 
управљање анализираним окружењем. Стандарди су применљиви у свим 
земљама и односе се на следеће принципе: применљивост, промоцију, 
економију, флексибилност, научну исправност, практичност, услужни 
програм и употребљивост. 

 
2.5.3 .ЦСР стандарди у ХР менаџменту 

 

СА 8000 (Социал Аццоунтабилитy 8000) је најразличенији стандард за 
друштвену одговорност, који је у Њујорку развила америчка невладина 
организација Социал Аццоунтабилитy Интернатионал, међународни 
стандард друштвене одговорности. У њему се испитују питања везана за 
социјалну политику компанија, одређивање захтева политике и процедуре 
у вези са: поштовање људских права, посебно права детета и жена, 
праведна надокнада запослених, поштовање свих других права гарантована 
повељама УН и конвенцијама Међународне организације рада. 

 

Прва верзија овог стандарда ступила је на снагу 1997. Савет за акредитацију 
економских приоритета (ЦЕПАА) имао је водећу улогу у развоју стандарда: 
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конзорцијум организација укључујући: синдикате, организације за људска 
права, невладине организације које раде на заштити права деце, 
представнике академских кругова, трговце, инвеститоре, консалтинг, 
рачуноводствене фирме и сертификационе организације. SA8000 има за 
циљ да понуди сертификациони стандард тим фирмама и корпорацијама 
мотивисаним да обезбеде усклађеност са основним правима радника. 
Стандард је заснован на 12 конвенција Међународне организације рада 
(ИЛО), Универзалне декларације УН о људским правима и Конвенције УН о 
правима детета. 

 

Стандард испитује 9 главних области управљања људским ресурсима. 
Сертификоване организације морају да покажу да су њихове активности у 
потпуности у складу са националним законодавством и захтевима SA8000 у 
следећим аспектима: 

 недостатак дечјег рада; 

 одсуство принудног рада; 

 присуство здравих услова рада; 

 слобода удруживања радника; 

 недостатак дискриминације; 

 одговарајуће дисциплинске праксе; 

 одговарајуће радно време; 

 адекватна плата за рад - минимална зарада и адекватна плата у 
складу са радом и квалификацијом; 

 пракса управљања - закључивање колективних уговора о раду и 
могућностима за обуку. 

 

Овај стандард помаже представницима пословног сектора да осмисле, 
спроведу и развију политике усмерене на правилно управљање људским 
ресурсима. Тако показују трећим лицима своју неспособност према 
послодавцима чији се профит и присуство на тржишту остварује принудним 
радом у условима који крше основна људска права. Сертификација према 
SA8000 је скуп процес и многи пословни представници препознају стандард 
као "погодан за земље трећег света". 

 

Овај концепт је фундаментално нетачан, јер су многе водеће корпорације у 
свету сертификоване према овом стандарду, користећи га као средство за 
стицање доброг имиџа јавности. Те исте корпорације постављају сопствене 
социјалне захтеве за своје добављаче на основу стандарда SA8000. 
Контролу социјалних захтева спроводе саме корпорације, које шаљу 
сопствене   ревизоре   или   ангажују   ревизоре   из   акредитованих 
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професионалних сертификационих организација. Евентуалном 
сертификацијом SA8000 од стране независног сертификационог тела које је 
акредитовано за САИ у већини случајева елиминише се вишеструка 
инспекција друге стране. 

 

Поред тога, представници међународних хуманитарних организација као 
што је ОКСФАМ укључени су у ревизију компанија у индустрији одеће и 
моде у трећем свету које не користе дечји рад и мере принудног 
прековременог рада. Током ревизије, радници су активна странка. Њихово 
учешће поприма облик давања интервјуа ревизору или олакшавање 
инспекције на радном месту. Ревизор прикупља више информација о 
пословању организације из распореда смена, платних спискова, захтева за 
годишње одсуство, планова обуке на радном списку, додатних споразума о 
прековременом раду и накнаде за прековремени рад. 

 

Једна од карактеристика стандарда СА 8000 је да захтева од компанија 
сертификованих по овом стандарду да наметну своје главне елементе и 
својим добављачима. Међународне компаније захтевају од својих 
добављача и партнера да се придржавају своје политике корпоративне 
друштвене одговорности и кодекса понашања. На тај начин је стимулисано 
увођење етичких стандарда за пословно понашање под притиском водећих 
светских компанија. 

 
 

2.5.4 . Стандарди квалитета за ЦСР 

 

ЦСР је успешна пословна стратегија одрживог развоја, која помаже 
компанијама не само да повећају свој утицај на тржишту, већ и да изграде 
позитиван имиџ јавности. Људи су данас толерантни према предузећима 
која учествују у добротворним иницијативама и подржавају финансијске, 
културне и јавне догађаје. Поштују се и њихови напори да заштите животну 
средину рециклирањем непотребних потрошних средстава (тонери, папир, 
стакло, пластична амбалажа итд.), увођењем мера за енергетску ефикасност 
и за пречишћавање или уништавање опасног производног отпада. С друге 
стране, запослени траже послодавце који им нуде не само добру 
надокнаду, већ и одговарајући социјални пакет са негом за себе и чланове 
њихових породица. Помагање заједници кроз ваше поступке може бити 
изузетно задовољавајуће. Највећа инспирација за запослене је да раде 
раме уз раме у мисији љубазности. Као резултат тога, ствара се осећај 
заједништва и тимског рада који остаје у глави запосленог дуго након што 
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се врате на своје радно место. Теам буилдинг програми са корпоративном 
друштвеном одговорношћу (ЦСР) омогућавају компанијама да помогну у 
задовољавање низа људских потреба које узбуђују њихове запослене. 
Учешћем у забавним, динамичним и иновативним програмима изградње 
тимова, тимови утичу на животе људи којима је помоћ потребна на 
позитиван и садржајан начин. Упоредо са проводом док раде заједно у 
програмима изградње ЦСР тима, запослени ће осетити одговорност и сврху 
у примени важног узрока. Тако , уз споре кораке и без обзира на различите 
облике и манифестације, корпоративна друштвена одговорност постепено 
преузима компаније широм света. 

 

Један од најважнијих елемената социјалне државе у 21. веку је 
корпоративна друштвена одговорност (ЦСР), о којој се све више говори у 
Европској унији. У Бугарској је један од главних проблема недостатак свести 
о том питању, с обзиром да је за нас концепт потпуно нов и још увек се 
развија, као концепт и идеја у нашем социјално-економском окружењу. 
Корпоративна друштвена одговорност је одржива друштвена посвећеност 
државе са све већом улогом и значајем у смислу повећања одговорности 
компанија и предузећа према запосленима и њиховим породицама и 
њиховог утицаја на друштво. Другим речима, компаније треба добровољно 
да раде на остваривању друштвених и еколошких циљева у оквиру својих 
пословних активности. Да би испоштовала своју корпоративну друштвену 
одговорност, предузећа би требало да имају механизам за интеграцију 
социјалних и еколошких, етичких, људских права и потрошачких питања у 
своје пословање. Корпоративна друштвена одговорност је добровољна 
посвећеност предузећа да да свој допринос друштвеном, економском и 
одрживом развоју - допринос који превазилази законски дефинисане 
захтеве у вези са социјалним и радним законодавством - условима рада, 
радним односима, заштитом животне средине. 

 

Основна студија о разумевању и пракси корпоративне друштвене 
одговорности у Бугарској зачета је у првој половини 2006. Циљ пројекта је 
да се успоставе разумевање и став према корпоративној друштвеној 
одговорности међу великим и средњим компанијама, као и међу 
компанијама чланицама"Глобалног компакта" у Бугарској. Анализе главних 
образаца и пракси, фактори који одвраћају и промовишу корпоративну 
одговорност важни су за добро планирање будућих пројеката Глобалне 
компактне мреже у Бугарској, подстичући већи број компанија да усвоје 
такво пословно понашање. 
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Општи оквир корпоративне друштвене одговорности вођен је међународно 
признатим принципима и смерницама, укључујући: Концепт корпоративне 
друштвене одговорности, ОЕЦД смернице за мултинационална предузећа, 
Десет принципа Глобалног компакт-а Уједињених нација, Стандард ИСО 
26000 са смерницама о друштвеној одговорности, Тројна декларација ИЛО 
принципа о мултинационалним предузећима и социјалној политици, 
водећих принципа УН о бизнису и људским правима. Главни нагласак 
корпоративне друштвене одговорности је: одговорност, транспарентност, 
публицитет и одговорно понашање. 

 

Министарство рада и социјалне политике полаже последице и игра важну 
улогу у промовисању друштвено одговорних пракси у друштву 
промовисањем, охрабривањем и подршком увођењу корпоративне 
друштвене одговорности, стварању услова за ефикасно партнерство између 
свих заинтересованих страна. Када је реч о овом моделу у Бугарској, већ се 
могу указати на неке добре примере и праксе. Један од њих су годишњи 
конкурси за успехе у области ЦСР-а, који су организовани - циљ је да се они 
стимулишу и препознају. Да би се у Бугарској промовисала имплементација 
принципа доброг корпоративног управљања 2007. То даје разлог да се 
Кодекс дефинише као корак напред ка спровођењу принципа ЦСР-а, 
инофарктно, јер ставља посебнији нагласак на односе са заинтересованим 
странама. У Бугарској су 2014. 

 

Током састанка 28. августа 2019. године, бугарска влада усвојила је 
Стратегију корпоративне друштвене одговорности за период 2019-2023. 
Израда Стратегије ЦСР за 2019-2023. годину је одговор на политичку 
посвећеност Владе унапређењу квалитета живота становништва кроз 
транспарентне, друштвено одговорне пословне праксе и у спровођењу 
Владиног Програма менаџмента. 

 

Чланови Саветодавног већа за ЦСР, које укључује представнике социјалних 
партнера, научне заједнице, невладиног сектора и државне управе, 
пружили су активну подршку у изради Стратегије. 
Међу циљевима документа су: промовисање одрживе имплементације 
транспарентног, друштвено одговорног менаџмента и пословних пракси, 
као и стимулисање развоја политике друштвено одговорног управљања 
предузећима уз учешће државе и општина и у структурама јавне управе. 

 

Стратегија се заснива на добровољној природи ЦСР-а, схваћеној као 
обавеза руководства предузећа, јавних структура и цивилних организација 
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да у својим управним одлукама и свакодневним акцијама узимају у обзир 
специфичне интересе купаца, добављача, корисника, запослених и јавности, 
укључујући х. у области животне средине и свих других субјеката са којима 
је њихова делатност повезана. 
Руководство предузећа, управне јединице јавних институција, запослени и 
запослени идентификовани су као главни актери. У ширем кругу - 
потрошачи, корпоративни клијенти и подизвођачи дуж ланца са својим 
екосистемом, социјалним партнерима, грађанским и академским 
структурама, животном средином. 

 

Имплементација Стратегије биће координисана са мерама из других 
стратешких докумената из области развоја људских ресурса, запошљавања, 
демографске политике, заштите животне средине, образовања итд. 
Стратегија је структурирана у одвојеним тематским деловима. 
Представљена је тренутна ситуација на терену, главни концепти ЦСР-а у 
националном и европском контексту, изазови и препреке манифестацијама 
друштвено одговорног понашања. Представљена је визија, принципи и 
циљеви Стратегије. 

 
Одређена су четири стратешка циља, релевантне активности и мере за 
њихово спровођење. Примена Стратегије одвијаће се у три фазе: 2019, 2020 
- 2021, 2022 - 2023. Акциони планови /2019 и 2020-2021/ развијени су за 
спровођење Стратегије, а планиране активности су у складу са циљевима 
Стратегије и представљају координисане заједничке акције 
заинтересованих страна. Ако постоји доказана потреба, посебно као 
последица технолошког развоја, што доводи до квалитативно нових радних 
односа и утицаја на животну средину и друштво, могућа је допуна 
Стратегије (Портал за јавне консултације - Савет министара, 
https://www.mlsp.government.bg/). 

 

Генерално гледано, корпоративна друштвена одговорност у свим 
дефиницијама је прихваћена као вид корпоративног стратешког 
менаџмента који поставља стандарде управљања на вишем нивоу од 
правне принуде, и представља ЦСР као систем за управљање односом 
између компаније и њеног окружења (заинтересоване стране - особа или 
група која има интересе у доношењу одлука или у поступцима дате 
организације). 

 
 

2.5.5 . Еколошки стандарди за ЦСР 

http://www.mlsp.government.bg/)
http://www.mlsp.government.bg/)
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ИСО 14001 је међународни стандард за системе управљања заштитом 
животне средине (ЕМСс) и најшире је коришћен ЕМС стандард на свету, са 
више од 14.000 сертификованих организација у Великој Британији и преко 
250.000 издатих сертификата широм света. ИСО 14001 је основни стандард 
за системе менаџмента са регулисаним специфичним захтевима за 
формулацију и одржавање Система за управљање животном средином 
(ЕМС). То помаже у контроли свих аспеката животне средине, смањењу 
њиховог утицаја и обезбеђивању усклађености са регулаторним захтевима. 

 

ИСО 14001 је праћен ИСО 14004 системима управљања заштитом животне 
средине - општим водичем за принципе, системе и методе 
имплементације. Стандардом су обухваћена питања као што су 
успостављање, имплементација, одржавање и континуирано унапређење 
ЕМС-а. 

 

Све земље које припадају ЕУ морају да поставе високе стандарде у погледу 
утицаја пословних активности на природу и размотре заштиту животне 
средине и смањење стопе климатских промена као део своје корпоративне 
политике друштвене одговорности. 

 

Према овој политици, свака компанија мора да се труди да трајно смањи 
свој негативан утицај на животну средину, као и утицај својих купаца, као и 
да повећа свест запослених, купаца и друштва о питањима заштите животне 
средине применом доследних и одрживих мера. У том смислу, мора се 
спровести ефикасна политика. 

 

Стварање интерног система управљања утицајем на животну средину 
Свака компанија утиче на животну средину углавном кроз потрошњу 
енергетских и водних ресурса, коришћење папирних и других материјала, 
стање мреже експозитура и ефикасност опреме и средстава транспорта који 
се користе. 
Да би ограничиле еколошки отисак, компаније морају да направе еколошку 
базу података за праћење и анализу ресурса који се користе, на основу 
којих се мере узимају да би се смањила њихова количина. Део ових корака 
изражен је у коришћењу енергетски ефикасних машина и опреме, 
коришћењу само сертификованог папира, ограниченој употреби пластике 
на минимум. Када бира извођаче радова, ради са, свака компанија мора да 
постави и обрати пажњу на одређене еколошке критеријуме. На пример, 
они би требало да охрабре своје кориснике да користе услуге на мрежи и 
аутоматизоване услуге. 
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Истовремено , компаније би требало да се труде да промовишу активан 
начин живота и одговоран однос према природи међу својим запосленима, 
кроз организацију и подршку бројних иницијатива усмерених како на 
њихове запослене, купце и добављаче, тако и на ширу јавност. Теме везане 
за екологију и заштиту животне средине морају бити неизоставни део обуке 
запослених и радника сваке компаније. 

 

Управљање еколошким ризицима у раду предузећа 
Део система заштите животне средине је управљање ризиком по животну 
средину у вези са активностима компаније. Према низу критеријума за 
ефекат на животну средину, послодавац спроводи детаљну анализу и 
константно праћење свих привредних активности које представљају 
потенцијални ризик по природу. Процењује се еколошки ризик сваког 
захтева за финансирање и они који представљају еколошки ризик или су 
везани за активности на листи искључења компаније. Увођењем еколошких 
питања у процес реализације готових производа или услуга, компаније 
успевају да подигну укупан ниво свести својих клијената. 

 

Један од индиректних, али веома значајних начина на који компанија утиче 
на животну средину је кроз ефекат пројеката које финансира. Свака 
компанија мора да подржи овај економски развој, који је у складу са 
принципима одрживости и ефикасним коришћењем природних ресурса. 

 

Већ 2006. Неке компаније су временом постале водеће институције које 
финансирају само пројекте за унапређивање енергетске ефикасности и 
заштиту животне средине. 

 

Свака компанија мора да развије сопствену методологију за анализу, 
процену и приоритетно финансирање "зелених пројеката", уједињених под 
именом "Зелена инвестиција". Ова категорија обухвата пројекте за 
унапређење енергетске ефикасности, производњу енергије из обновљивих 
извора и различите мере са повољним утицајем на животну средину. 

 
 

2.5.6 .ЦСР стандарди за стање безбедности и здравља на раду 

 

Савремена динамика пословног окружења изазива наметање нових 
организационих облика и односа ван организације. Партнерства у развоју, 
аутсорсинг, франшизинг, савези, синдикати, агенције, удружења и владине 
агенције посамећу значајну пажњу на ставове запослених и управљање 
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људским ресурсима. Примена многих нових приступа у управљању 
људским ресурсима важна је за укључивање организације у друштвене и 
еколошке одговорности новог доба. Управљање људским ресурсима 
обухвата организацију међуљудски односа са запосленима унутар и изван 
организације, спровођење исправне комуникације у дискусији о етичким и 
социјалним питањима везаним за могућности дискриминације, систем 
социјалне помоћи, неправду, услове рада итд. 

 

Људи /одељења одговорна за руководеће потребе тима у организацији од 
послодавца до постизања резултата међу друштвом су од фундаменталног 
значаја за имплементацију ЦСР-а у било којој организацији. Могу да се 
систематизују како је представљена цифра 2.7. 

 

Имплементација и промоција зелених пракси подразумева помоћ у 
смањењу еколошког отпада (производња затворених петљи, индустријска 
рециклажа, једнократна амбалажа итд.) као и промовисање зелених 
маркетиншких стратегија. Важно је да запослени и јавност буду 
информисани о вредностима компаније и еколошки прихватљивим 
активностима. На индивидуалном нивоу, зелена пракса може да значи 
телекомуникације од куће, карпоолинг, искључивање електричних апарата 
после радног времена, подстицање смеђих кеса у канцеларији да помогну 
запосленима да смање масти и калорије како би живели здравије животе, а 
такође и да смање амбалажни отпад. Подстицање културе корпоративне 
друштвене одговорности подразумева подстицање става одговорности и 
осећаја власништва и учешћа у ЦСР програмима. 

 

Слика 2.7: Процес управљања и имплементације ЦСР-а 
 
 
 
 
 

 

Implementation of green 
practices 

Promoting the 
implementation of CSR 

Creating social 
connections for 

continued development 
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Посвећени запослени омогућили би пријатељску конкуренцију и програме 
препознавања. Друштвени и односи са јавношћу - односи предузећа са 
локалним заједницама кроз следеће активности: 

 Добротворни програми предузећа прилагођени су интересима 
запослених; 

 Добровољне активности; 

 Корпоративно спонзорство јавних догађаја; 

 Подстицање запослених да учествују у шетњама, банкама хране 
итд. 

 

ХР одељење је у већини случајева одговорно за мотивацију запослених, 
прослављање успеха, хваљење индивидуалних и групних иницијатива 
(укључујући друштвене). Наравно , сви ови програми захтевају озбиљно 
ангажовање менаџмента; посебна улога ХР одељења је да буде возило за 
промене и канал за повратне информације. 
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Поглавље 3. Нови друштвени изазови са Индустријом 4.0 
 

Увод у поглавље 

Поглавље "Појављивање друштвених изазова индустрији 4.0" има за циљ да 
усмери пажњу на рањивост друштвеног система из цх. могућности 
Индустрије 4.0 као подршку напорној радној посвећености особа са 
инвалидитетом и националним политикама за њихову Професионалну 
рехабилитацију. Пажња је посвећена европском фискалном усклађивању и 
пореском третману иницијатива ЦСР-а са фокусом на регулисање ПДВ-а 
приликом донирања хране, а представљен је и радни модел 
функционисања бугарске банке хране. Посебна пажња посвећена је 
неопходним дубоким променама у образовању и изазовима Генерације З. 
Истражују се главне карактеристике Генерације З и представљају изазови за 
образовне институције у обуци Генерација З. Са позиције управљања 
пројектима, корак по корак приступ управљању пројектима у области ЦСР-а 
у индустрији 4.0. Емпиријска истраживања су искоришћена за праћење 
односа пословања према принципима ЦРЦ-а и мотивације да се донира у 
условима Цовид-19. 

 

У овом поглављу стећи ћете знања и вештине како да 

 разумеју значај јавне бриге и јавне политике особама којима је 
потребна посебна пажња на особе са инвалидитетом и њихову 
професионалну рехабилитацију; 

 разуме значај регулације ПДВ-а за донирање хране на основу 
националног модела банке хране; 

 описује и дискутује о ефикасности радног модела националне банке 
хране и њеној посредничкој улози; 

 детаљно анализира специфична очекивања Генерације З образовном 
систему и друштву; 

 препоручити велике промене образовног система у погледу 
реаговања на став и очекивања Генерације З; 

 пратите корак по корак приступ развоја образовних материјала и 
истраживања у области ЦСР-а у индустрији 4.0; 

 дискутујте о истраживању односа Бусинеес према ЦСР-у у оквиру 
Цовид-19. 

 

Поглавље укључује праћење под-поглавља 

1 . Рањивост система 
2 . Европско фискално усклађивање и опорезивање третмана ЦСР 
иницијатива 
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3 . Дубоке промене у образовању и генерацији З изазова 
4. ЦСР у индустрији 4.0 менаџмент: приступ корак по корак 

5 . ЦСР и Цовид-19 пандемија 
3.1 Рањивост система 

 

Резултат већих међузависних и скривених рањивости са којима се 
предузећа данас суочавају је повећан број неизвесности у корпоративном 
доношењу одлука. Актуелни мрежни оперативни модели наглашавају све 
већи значај проширеног предузећа успостављањем веће повезаности 
између заинтересованих страна широм света. Ова повезаност је такође 
створила потпуно нове актере и захтева иновативне облике управљања 
ризицима. 

 

Из перспективе компаније, друштвени ризик, као и сваки други ризик, 
настаје када сопствено понашање или поступци других у њеном 
оперативном окружењу стварају рањивости. У случају друштвеног ризика, 
актери могу да идентификују ове рањивости и примене притисак на 
корпорацију за промене у понашању. Како могућност слушања перспектива 
корпоративних заинтересованих страна о социјалним питањима постаје 
конкурентна неопходност, управљање социјалним ризицима ће морати да 
постане потпуно уграђено у корпоративну стратегију. 

 

До ризика долази када постоји рањивост у оперативном систему 
организације у недостатку ефикасних контрола и противтеза (нпр. 
недостатка управљања ризицима). Да би смањиле ризик, компаније 
развијају системе управљања ризицима. Системи управљања ризицима пре 
свега имају за циљ да се носе са тржишном неизвесношћу. Њихов 
примарни циљ је да створе контроле и противтеже које минимизирају или 
елиминишу поремећај, губитак или штету пословном пословању и скрате 
време опоравка од неповољног догађаја и на тај начин смање његов утицај 
на пословање. 

 

Рањивост система манифестује се посебном акутношћу у смислу 
обезбеђивања запослења за особе са инвалидитетом. 

 
 

3.1.1. Обезбеђивање запослења за особе са инвалидитетом 
 

 

Запошљавање особа са инвалидитетом у Бугарској је национални приоритет 
који захтева сталну политичку и јавну пажњу, као и максималан степен 
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координације политика везаних за њега. Приоритет за Бугарску је опоравак 
запослености после пандемије Ковид-19 и повећање квалитета радне снаге 
пружањем већег броја могућности за обуку коришћењем дигиталних 
технологија и развојем нових флексибилних облика рада и рада на даљину. 
Запошљавање особа са инвалидитетом углавном је регулисано Законом о 
унапређењу запошљавања (ЕПА) и Актом о интеграцији особа са 
инвалидитетом. 
Према НОИ и НСИ, постоји око 200.000 особа са инвалидитетом које су у 
радној доби, од којих је око 10 одсто запослено у разним сферама јавног 
живота. Према подацима Агенције за запошљавање (ЕА), у 2021. години 
активно је тражило запослење 14.225 особа са сталним инвалидитетом, што 
представља четири одсто од укупног броја регистрованих незапослених 
лица. 

 

Са највећим уделом у стручној структури незапослених са сталним 
инвалидитетом су лица без квалификације и специјалности - 42,9 одсто, а са 
највећим уделом у њиховој образовној структури су лица са средњим 
посебним и стручним образовањем - 41,7 одсто. Раст незапослености, 
структурне промене у привреди итд. повећали су проблеме особа са 
инвалидитетом и у многим случајевима смањили могућности својих рођака 
да им пруже адекватну негу. Као што се може видети из горе наведеног, 
веома мали проценат особа са сталним инвалидитетом је пронашао и има 
шансу да пронађе своје испуњење на тржишту рада. 

 

Разлози за то су бројни и другачије природе. Неки од важнијих су: 

 социјална изолација и недостатак мотивације 

 неадекватан однос послодаваца према циљној групи 

 необезбеђен приступ радном месту 

 недостатак одговарајућег радног окружења прилагођеног 
специфичним потребама особа са инвалидитетом 

 слаба свест јавности 

 слаба професионална квалификација 
 

Приступ тржишту рада у великој мери зависи од квалификација добијених 
стручним усавршавањем. Може да почне тек после стицања образовног 
минимума. То значи да је, да би особе са инвалидитетом активније 
учествовале на тржишту рада, неопходно, пре свега, обезбедити им већи 
приступ образовном систему. 
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У Бугарској се стручно усавршавање ученика са инвалидитетом спроводи у 
систему постојећих специјалних школа или у неколико специјализованих 
центара за обуку особа са сметњама у визуелном или слуху. Познато је да 
обука у специјалним школама нуди веома ограничен избор професија, 
обука је на ниском нивоу и не одговара захтевима тржишта рада. 

 

Важан елемент у животима особа са инвалидитетом је њихова свест и 
способност да комуницирају у зависности од инвалидитета. Информације 
морају бити пружене у приступачном облику заснованом на технолошким 
достигнућима Индустрије 4.0 - визуелном приказу текста, текстуалном дабл- 
даблу, титловима, брајевом писму, знаковном језику и дабингу, гласовном 
дабл-даблу, тактилној комуникацији, увећаним фонтовима, приступачној 
мултимедији, као и свим писаним, аудио записима, на поједностављеном 
језику, гласу, комплементарним и алтернативним методама 

 
 

3.1.2 . Професионална рехабилитација 
 

 

Креирање и одржавање радних места за особе са инвалидитетом, 
прилагођавање радних места и опреме према психофизиолошким и 
антропометријским карактеристикама особа са инвалидитетом, 
обезбеђивање здравих и безбедних услова рада, са једне и друге стране - 
унапређење професионалних вештина и повећање квалификација особа са 
инвалидитетом, са менталним сметњама, са циљем да се гарантује квалитет 
произведених производа, успешно учешће на тржишту и проширење 
могућности запошљавања особа са инвалидитетом. 

 

Обезбеђивање запошљавања кроз рад особа са инвалидитетом је 
комплексан задатак, чије је решавање тешко спровести, али проналази 
најбољи вид реализације кроз специјализована предузећа и задруге особа 
са инвалидитетом. Активна социјална политика у њима, интегрисани 
приступ само су део аргумената добре праксе бугарских предузећа и 
задруга за особе са инвалидитетом. 

 
 

3.2 . Европско фискално усклађивање и опорезивање третмана ЦСР 

иницијатива 
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Донације хране и намирница део су ЦСР концепта. Имајући у обзир 
фискални статус донатора као лица регистрованог за ПДВ, сам чин донације 
пореска власт може третирати као опорезиву трансакцију. 

 
 

3.2.1. Правилник о ПДВ-у о донирању хране 
 

 

У условима пандемије Ковид-19, такве иницијативе су се нашироко залагале 
и биле популарне, што је такође наишло на законодавну подршку. 
Изменама Закона о порезу на додату вредност, Народна скупштина 
Републике Бугарске од 01.07.2022. уводи режим донација хране 
ослобођене ПДВ-а, све док њихова вредност не прелази 1 посто од укупне 
вредности опорезивих залиха које је направила особа намирница у 
календарској години пре садашње. Важећи текстови су следећи: 

 

Закон о порезу на додату вредност 
 

Члан 6, став (4), тачка 4. (нов - СГ бр. 88 од 2016. године, на снази од 
01.01.2017.) бесплатно обезбеђивање намирница оператеру банке хране, 
када се у време обезбеђивања истовремено испуњавају следећи услови: 

 

а ) јединична количина прехрамбеног производа је безначајне вредности; 
 

б ) (измењено – Државни гласник бр. 52 од 2020. године) оператер банке 
хране уноси се у регистар у складу са Арт. 103 Закона о храни; 

 

ц ) (измењено - СГ бр. 52 од 2020. године) прехрамбени производ је 
уврштен на листу под Арт. 96, пара. 2 Закона о храни; 

 

д ) (измењено - СГ бр. 52 од 2020. године) термин под уметношћу. 96, пара. 
3 Закона о храни, коме се може доставити прехрамбени производ; 

 

е) (измењено - СГ бр. 52 од 2022. године) оператер банке хране, пре давања 
донације, обезбедио је електронским путем Националној агенцији за 
приходе потребне информације, садржај и формат датотеке чији се формат 
утврђује по налогу извршног директора агенције; 

 

ф ) (измењено - СГ бр. 52 од 2022. године) укупна вредност прехрамбених 
производа који су бесплатно обезбеђени оператерима банке хране за 
текућу календарску годину не прелази 1 проценат од укупне вредности 
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опорезивих потрепштина које је особа направила у календарској години 
пре садашње, а за сваку одредбу сачињен је документ са наведеним типом, 
количину , јединицу и укупну вредност намирница, оверавање њихове 
примопредаје надлежном оператеру банке хране; 

 

г ) (измењено - СГ бр. 52 од 2022. године) лице које је бесплатно 
обезбедило намирнице нема спроводиве јавне обавезе на крају месеца у 
којима је роба обезбеђена, а обавезе се не огледају у порезу и осигурању 
његовог рачуна или се не одражавају као поднете за спровођење у 
Националној агенцији за приходе. 

 
 

3.2.2. Оперативни модел бугарске банке хране 

 

Бугарска банка хране (БФБ) чланица је Глобалне мреже прехрамбених 
банака (ГФН) и Европске федерације банака хране (ФЕБА). Оперативни 
модел БФБ као националног оператера иницијатива за донирање хране 
заснован је на моделу 3 стране и приступу од 6 корака (погледајте цифру 3.1 
и цифру 3.2). Бугарску банку хране основало је 2012. Белла Булгариа АД; Био 
Бугарска (Хармоника); Крафт Фоодс (Монделез); Нетерра; Пиццадиллy 
(Делхаизе гроуп); Роад Руннер (БГ МЕНУ); Тандем – Б; ФОРА (Фондација за 
развој заједнице). Водећа институција тог модела је Бугарска банка хране, 
чији је главни задатак да претвори вишак хране у ресурс за различите 
програме подршке храни. 

 
 

Слика 3.1: Донатион фоод натионал нетwорк – Булгариан модел 



81 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

 

 
 
 

Као ефикасан посредник БФБ је постао поуздан партнер компанијама и 
удружењима прехрамбене индустрије у њиховим напорима да смање 
бацање хране. Као резултат тога, БФБ модел достиже 8.000 људи којима је 
то потребно недељно. На годишњој бази 20.000 људи се служи кроз 
различите програме исхране које подржава БФБ (проx. једнако 0,3% 
бугарског становништва за 2021. годину). 

 

Имплементација комуникационе везе између донатора у мрежи Бугарске 
банке хране и оних којима је потребна заснована је на информативној 
мрежи са технолошким нивоом који одговара Индустрији 4.0. 
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Слика 3.2: Модел операције Бугарске банке хране 
 

Извор : Ауторска адаптација, заснована на https://www.bgfoodbank.org/en/ 

http://www.bgfoodbank.org/en/
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3.3 . Дубоке промене у образовању и генерацији З изазова 

 

У свом најширем смислу, термин "генерација" може се користити за 
упућивање на групу људи рођених отприлике у исто време који деле 
карактеристичне друштвене или историјске животне догађаје током 
критичних периода развоја (Тwенге, ет ал ., 2010). Тема постојања 
заједничких карактеристика код људи, која се, на основу наведене 
дефиниције, може доделити датој генерацији кохорте, у последњих 
неколико деценија нашироко је ушла у академски дискурс, а главни акценат 
се ставља на питање значаја разлика између појединачних генерација и 
проналажења начина да се они превазиђу на друштвено-економском 
плану. У контексту сфере која се овде разматра - она едукативна, ова тема је 
још значајнија, с обзиром да незнање и непоштовање генерацијске 
специфичности ученика смањује ефективност искоришћених и примењених 
модела и практично осуђује читав образовни процес на неуспех. То доводи 
до чела потребе за детаљним познавањем специфичних карактеристика 
представника дате генерације, односно могућностима да се идентификују 
главни изазови везани за њихово образовање. 

 
 

3.3.1. Кључне карактеристике генерације З 
 

Термин "Генерација З" односи се на све рођене између 1993. Данас су 
најстарији чланови ове старосне групе у касним двадесетим, што их чини 
кохортом генерације која тренутно напредује кроз систем високог 
образовања. 

 

Припадници Генерације З деле неколико специфичних заједничких 
особина. Прво , они практично не познају живот без дигиталних 
технологија. То у њима чини другачији поглед на свет, вредности и културу у 
поређењу са претходним генерацијама. Према неким студијама, чак је и 
структура мозга за њих другачија, што визуелне облике учења чини 
ефективнијим. (Ротхман , 2016). Будући да имају тенденцију да визуелне 
информације доживљавају много више од вербалних информација, оне 
имају квалитативно различите способности за апстрактно и асоцијативно 
размишљање и другачији волумен речника у поређењу са претходним 
генерацијама. У стању су да се брзо концентришу, али и брзо изгубе 
интересовање, грешке доживљавају као повратну информацију, а не као 
неуспех (Панчева, 2021). 
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Друга карактеристика представника генерације З је висок степен само- 
сумње и тежња ка професионалном и социјалном осигурању. Сигурност и 
жеља да се избегне ризик од повреда (физичких или менталних) су им од 
највеће важности. Из тог разлога често више воле да се изражавају у 
виртуелном окружењу и бране приватност свог личног простора. То доводи 
толеранцију у први први када је у реду пожељан квалитет и норма за ову 
генерацију. 
Недостатак склоности ка ризику такође их карактерише као не нарочито 
активне у смислу покретања сопственог бизниса и тежње ка 
професионалној реализацији у великим компанијама. Без обзира на ову 
специфичну карактеристику, представници Генерације З прихватају рад као 
важан и значајан део свог живота и придају већи значај његовом 
квалитетном учинку од представника претходних генерација. Имају високу 
интелигенцију, способни су да брзо сагледају и обраде велику количину 
нових информација и изузетно су радознали и радознали. Истовремено , 
они су много прагматичнији од представника претходних генерација, 
критични су и желе да виде смисао и корист својих поступака. 

 

Трећа важна карактеристика коју треба узети у обзир приликом анализе 
изазова везаних за образовање представника Генерације З је њихов однос 
према образовању. За разлику од претходних генерација, оне не 
изједначују учење са формалним образовањем, већ са процесом обраде 
велике количине информација добијених путем различитих канала. У том 
контексту, за њих је канал важнији од садржаја, а главни критеријум за 
доживљавање примљених информација као "интересантних" односно 
вредних, јесте да ли је обезбеђен на "пријатан" начин (Бугарски центар за 
непрофитно право, 2020). 

 

Међутим , без обзира на такав однос према формалном образовању, Ген З 
види животно учење као ствар, наравно. Иако су прагматични и имају 
реалан поглед на своју будућност, њихова радозналост и радозналост их 
терају да стално уче и развијају се. Из тог разлога, они имају тенденцију да 
се баве онлајн учењем на начин на који нико од претходних генерација није 
био, а често паралелно са својим главним похађањем различитих курсева 
на даљину, семинара и практичних радионица. 

 
 

3.3.2. Велика генерација З изазова за образовне институције 
 

На основу основних карактеристика које су тако изнете, можемо да 
изазовемо у вези са процесом обуке представника генерације З. 
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Први главни изазов је избор одговарајућег приступа образовању 
представника генерације З. У том избору треба узети у обзир да приступ 
информацијама у сваком тренутку такође формира другачији однос према 
властима у њима у поређењу са претходним генерацијама - они су много 
склонији да доводе у питање компетентност других на основу сопствене 
претраге на глобалном вебу. Истовремено , они од својих наставника 
очекују висок степен толеранције, добронамерности и разумевања, као и 
правовремено пружање повратних информација. У њима не виде толико 
предаваче као "пријатеље" који су у стању да их посаветују и подрже на 
путу ка остварењу својих циљева. 
Други главни изазов везан је за одговарајућу комуникацију образовних 
циљева и мотивацију ученика да их остваре. С обзиром на то да су 
представници генерације З прагматичнији и да морају да знају шта раде и 
зашто то раде, како би обезбедили своју активност у процесу учења, 
неопходно је јасно расправљати о вези између онога што се од њих тражи и 
постизања одређеног ефекта. Да би одржали своју мотивацију, такође је од 
суштинског значаја узети у обзир њихову високу потребу за признањем и 
подршком, чији недостатак може бити снажан демотивишући фактор. 

 

Трећи главни изазов односи се на наставни садржај. С тим у вези, треба се 
родити на уму да је, без обзира на њихов висок степен свести, за успешно 
обављање датог задатка, представницима генерације З потребна већа 
количина знања и искуства, у односу на представнике претходне 
генерације. То значи, односно, да образовни садржај мора да буде 
свеобухватан и да укључује велики број неретичног информисања, а да 
истовремено буде довољно богат практичним делом. С обзиром на то да су 
когнитивне способности представника Генерације З визуелно-кинетички 
оријентисане, њихова пажња је нестабилна и брзо губе интересовање, 
садржај учења треба представити кроз разнобојне и занимљиве форме, где 
се акценат ставља на меморисање кроз слух, кретање и визуелно, уместо 
читањем. 

 

Последњи изазов на који се фокусирамо овде тиче се процене генерације З 
ученика. Будући да учење повезују не толико са стицањем знања као са 
стицањем компетенција које ће им помоћи да остваре своје личне циљеве, 
очекују да систем процене њихових достигнућа буде флексибилан и 
омогући им да искажу себе и своју креативност и индивидуалност. Њихова 
очекивања су такође везана за обезбеђивање правовремених повратних 
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информација, као и толерантан став и пажљиво представљање негативних 
информација. 

 
 

3.4.ЦСР ин Индустрy 4.0 манагемент: степ-бy-степ аппроацх 

 

Сврха пројекта је постизање следећих резултата: излажући области 
комплементарности са темом корпоративне друштвене одговорности у 
контексту Индустрије 4.0 у специфичним предметима наученим према 
постојећем наставном програму; пружање информација специфичних за 
земљу о обиму, нивоу покривености и имплементацији приступа ЕУ 
корпоративној друштвеној одговорности на променљивом економском 
окружењу због Индустрије 4.0 у области развоја знања студената; 
идентификовање мањкавости у актуелним програмима пословања и 
менаџмента на универзитетима у вези са изазовима корпоративне 
друштвене одговорности; проширење базе за разумевање и суочавање са 
реалношћу трендова у интернационализацији, глобализацији и 
дигитализацији у националној и светској економији; стимулишући улазак 
академског особља и студената у контакте са различитим привредним 
субјектима; пружање подршке специјалистима за корпоративну друштвену 
одговорност како би се ојачали изгледи за постављање друштвених циљева 
за предузећа и те идеје пренели на дипломце; повећање атрактивности 
пословања са социјалном економијом и социјалним предузетништвом 
паралелно са остваривањем главних пословних циљева; обезбеђивање 
практичног алата за подршку универзитетским професорима који раде на 
корпоративној економији како би унапредили своје разумевање потребе 
увођења нових аспеката корпоративне друштвене одговорности и даљег 
развоја знања студената у циљу њихове припреме за сложеност 
глобализације економије; подстицање размене мишљења о препрекама 
даљој интеграцији теме корпоративне друштвене одговорности у контексту 
Индустрије 4.0 и унапређења програма обуке; развијање вишејезичне 
онлајн платформе за размену знања, савета и повратних информација; 
проширење разумевања и вештина ученика у областима као што су 
дигитализација, успешно запошљавање, активно запошљавање, социјална 
инклузија, једнаке могућности и управљање личним променама. 

 
Укупна реализација пројекта осмишљена је у следеће три главне фазе 
(Погледајте фигуру 3.3.): 

 Фаза 1. Оквир компетенције и наставни план и програм (IO1); 

 Фаза 2. Курс обуке о утицају Индустрије 4.0 на ЦСР (IO2); 

 Фаза 3. Приручник за предаваче са скупом подршке (IO3). 
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Слика 3.3: Фазе управљања пројектима 
 

 
 

Свака од ових фаза састоји се од пакета активности за развој методолошког 
материјала или тренажног садржаја везаног за његово име. Примена прве 
фазе оквира компетенција завршена је извршењем следећих активности: - 
Преглед расположиве методологије; - Креирање скупова питања (3 пакета); 
- Анкета међу предавачима; - Анкета међу студентима; - Истраживање међу 
пословним стручњацима; - Анализа података; - Развој оквира компетенција; 
- Развој наставног плана и програма; - Адаптација националних верзија 
партнерских организација; - Консултације и прикупљање повратних 
информација. 

 
Током спровођења стварних активности за припрему образовних садржаја, 
пројектни тим је такође обављао такве активности за менаџмент и за 
обезбеђивање свести и публицитета резултата и финансијских средстава 
добијених од ЕК. Пројекат има сопствену интернет страну (https://csr- 
project.eu) и Фејсбук страницу (https://www.facebook.com/CSRin4.0). ЦСР у 
индустрији 4.0 наставни програм је подељен на два главна дела: теоријски 
и случајно оријентисан. Приступ корак по корак за бину прати активности: - 
Дизајнирање секција курса; - Анализа образовних потреба; - Избор 
материјала за уводну обуку; - Развој детаљне структуре тема и лекција; - 
Адаптација одломака учења; - Развој образовних садржаја на релевантне 
теме; - Адаптација и завршни едит рад. 

https://www.facebook.com/CSRin4.0


88 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

Old approach 

New approach 

 
 

 

Слика 3.4: Укључивање изазова индустрије 4.0 у ЦСР оквир 
 
 

 

 
Садржај и одговорни партнери наставног налога као IO1 излаза и уџбеника 
као IO2 излаза су следећи (Погледајте цифру 3.5). 

 

Слика 3.5. Стари против новог приступа за академску ЦСР наставу под 
технолошким изазовима Индустрије 4.0 

 

 
 

По завршетку пројекта постигнути су следећи резултати: 

 Идентификација мањкавости у актуелним програмима пословања и 
менаџмента на универзитетима у вези са изазовима за ЦСР. 
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 Стварање чврсте базе за разумевање и суочавање са реалношћу 
трендова интернационализације, глобализације и дигитализације у 
националној и светској економији. 

 Стимулација уласка академског особља и студената у контакте са 
привредним субјектима. 

 Пружање подршке специјалистима ЦСР-а у правцу јачања 
перспектива постављања социјалних циљева на предузећа и 
пребацивања тих идеја на матуранте. 

 Унапређење атрактивности суочавања са социјалном економијом и 
социјалним предузетништвом паралелно са достигнућима 
мејнстрим пословних циљева. 

 Понудио је практично помоћно средство за универзитетске 
професоре који раде на економији корпорација како би се 
амалиортизовало њихово разумевање потреба за уграђивање 
новонасталих особина ЦСР-а и даљи развој знања студената како 
би се они припремили за сложеност глобализације економије. 

 Подржана размена мишљења о препрекама ка несметаној 
интеграцији теме на ЦСР у Индустрији 4.0 и сугестије у вези са 
унапређењем програма обуке. 

 

Активности активног расејања пројекта обухватају: 

 Идентификација директних крајњих корисника, корисника и 
заинтересованих страна (као што је горе наведено почевши од 
фазе пре предлога). Сваки партнер ће саставити портфолио актера 
и заинтересованих страна са националним кључем, који би били 
заинтересовани да добију информације о пројекту и коначне 
резултате пројекта. Ти кључни актери биће обавештени редовним 
поштама и издањима јер могу бити позвани на разне догађаје 
лицем у лице. Сваки партнер ће развити скуп глумаца који се 
састоје од представника поменутих група. 

 Сарадња са наведеним циљним групама, корисницима и 
заинтересованим странама на дневном нивоу и на ексклузивним 
догађајима 

 Презентација и обезбеђивање производа за потенцијалне 
кориснике и заинтересоване стране. Већина партнера део је 
широких националних мрежа које подржавају ефикасно ширење и 
имплементацију резултата и производа. 

 Увођење излаза у дијалог у ширем образовном сектору и са 
удружењима за развој пословања путем презентација резултата на 
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симпозијумима, радним групама везаним за тему, раду у 
заједници итд. 

 Представљање коначних исхода на вишеструком догађају и 
тражење експлоатације и мејнстриминга свих интелектуалних 
резултата пројекта. 

 Конференције о дисеминацији на којима учествују представници 
релевантних заинтересованих страна у свакој партнерским 
земљама. 

 Стратешко ширење свих излаза на унапред одабраним 
конференцијама и симпозијумима (инкл. онима које организују 
институције ЕУ) и оперативно унутар образовних институција. 

 Припрема пројектних летака и састављање банера на свим 
партнерским језицима који ће бити дистрибуирани заједно са 
поwер-Поинт презентацијама пројекта међу циљним групама и 
заинтересованим странама. 

 Развој интерактивног веб сајта пројекта као инструмента техничког 
расејања (како транснационално тако и национално). Повезана са 
различитим партнерским организацијама, осигураће широку 
основу за ширење и омогућиће приступачност и коришћење 
резултата (као е-ресурса под IO1-3) од стране циљне групе. Она ће 
пружити трајну прилику за професионални дијалог и дељење 
информација. 

 Одржавање пројектне платформе најмање до 2026. 
 У потрази за сарадњом са европским кишобран образовним 

организацијама и релевантним мрежама. 

 Редовно издавање наменских издања масовним медијима 
(новинама и интернет страницама, часописима, радио /ТВ 
станицама), углавном у вези са ТМ-овима, мултиплиер догађајима 
и пилотинг фазом. 

 

Пасивне активности расејања планиране су за реализацију кроз присуство и 
ширење пројектних излаза на одговарајуће повезане састанке, сајмове 
образовања и конференције других институција на којима ће бити 
изложени летци и транспаренти. 

 

Активности дисеминације изван животног века пројекта - Сајт пројекта и 
платформа за умрежавање (део IO3) су извор јавног информисања који ће 
понудити резултате пројекта и исходе бесплатно коришћење и за даљи 
развој након завршетка пројекта. Интернет страна ће бити повезана са 
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организационим интернет странама партнера док ће платформа за размену 
и умрежавање бити доступна на отвореној научној бази. 

 
 

3.5 .ЦСР и Цовид-19 пандемија 

Корпоративна друштвена одговорност је тема многих истраживачких 
радова у којима је постигнут консензус у смислу приоритета развоја 
компанија, друштва и домаћинстава. У ситуацији пандемије Цовид-19 ЦСР 
политика коју примењују компаније стиче нови садржај. Волонтирање , 
помагање жртвама болести, обезбеђивање оскудних медицинских залиха 
само су неки од примера иницијатива за које постоје докази из целог света. 
Ипак , ЦСР има своју јасну филозофију и политички прихваћено разумевање. 
У различитим земљама усвојене су националне стратегије са добро 
дефинисаним циљевима и приоритетима корпоративне друштвене 
одговорности. Савет министара Републике Бугарске усвојио www.csr.bg је 
25. Неколико месеци пре него што је Кина пријавила прве случајеве Ковид- 
19, бугарска влада усвојила је трећу петогодишњу ЦСР стратегију. Током 
пандемије, упркос иначе добро формулисаном осам кључних области за 
имплементацију стратегије, идентификоване су многе добре праксе 
корпоративног деловања у контексту ЦСР-а. 

 

Корпоративна друштвена одговорност има импосед нови модел 
корпоративне културе и поставке корпоративних циљева За три деценије. У 
овом моделу профит (циљ менаџера) и богатство (циљ акционара) 
интегрисани су у заједничку стратегију јавног баланса и процену утицаја 
пословања компаније на животну средину, односе са јавношћу и одрживи 
развој. Тако класично разумевање промета новчаних токова у привреди 
везано за стварање БДП-а и улогу владе, предузећа и домаћинстава стиче 
нове средњорочне и дугорочне димензије (Терзиев, Захариев, Павлов, 
Петков, & Костов, 2021b). Предузећа почињу да се прилагођавају новим 
еколошким захтевима за економију са ниским угљеником. Стандардизација 
процеса предузећа према ИСО већ укључује многе нове захтеве и 
интеграцију еколошки прихватљивих ресурса у производним процесима. 
Биоразградиви материјали замењују традиционалне производе у 
индустрији амбалаже и једнократне употребе Ставке. Са променом културе 
и технологије производње нова средина је бити створен у односу на људске 
ресурсе који прихватају улагања у људски капитал као континуирани процес 
(дуготрајно учење), што је одговорност појединаца, компанија и друштва 
(Захариев , 2012). 

http://www.csr.bg/
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Криза са Цовид-19 усмерила је пажњу владе и пословног менаџмента на 
радну снагу (Захариев & Захариева, 2003), своје здравље, безбедне услове 
рада и флексибилно радно време (Терзиев & Иванов, 2020). После много 
мера у разним пословима традиционално радно место је постало 
дигитално, удаљено и функционише у променљивом и епидемијом 
окружењу. Сам образовни систем пребацио на режим учења на даљину 
(Захариев, Иванова, Ангелов, & Захариева, 2021c). Примена закључавања у 
ХоРеЦа Сектор (Флеw & Киркwоод, 2020) проузроковао многе проблеме са 
Рада тржиште и запошљавање. Владе су спровеле различите мере за 
подршку пословању и очување радних места (Богданова , 2019) и обнову 
ланаца снабдевања (Лактионова, Доброволскyи, Карпова, & Захариев, 
2019). Традиционални индустријски сектори као што су енергетика и 
рударство такође су стављени под притисак (Денева & Грашић, 2020). 
Европска комисија логично дерогираd од ограничења јавног дуга и 
дефицита на пролеће 2020 (Захариев , Радулова, Александрова, & Петрова, 
2021a) у фавуваш смерница за обезбеђивање ресурса за решавање 
негативних ефеката Цовид-19. Европска централна банка (Захариев , ет ал., 
2020c) омогућио централним банкама еврозоне и земаља чланица ЕУ да 
спроведу механизме за одлагање доспећа кредита, што је природно довело 
до подршке ликвидном пословању, али и смањило профит комерцијалних 
банака. Сектор осигурања (Захариев , ет ал., 2020d) такође је претрпео 
одређену штету која је променила традиционалне актуарске моделе и 
планове животног осигурања. Ипак , највећи притисак пандемије био је на 
здравствени систем и повезане друштвене последице и понашањеuр 
компанија у контексту ЦСР филозофије (Антwи , Зхоу, Xу, & Мустафа, 2021). 

 

Пандемија Цовид-19 има Такође је преузета на чисто националној 
димензији. Појединачне земље се разликују у способности лечења 
пацијената и људских ресурса као што су лекари и медицинске сестре 
(Адамов, Колев, Врачовски, Захариев, & Марцхева, 2010), укључујући и 
систем одељења интензивне неге у болницама. Могућности тестирања, 
поузданост самих тестова (ПЦР и антигенични), таласи са одвојеним 
варијантама вируса учинили су епидемију темом број један у јавном 
животу. После научних открића у области вакцина Цовид-19 у Европској 
унији, централизован приступ Је усвојене за набавку вакцина у довољним 
количинама за све грађане заједнице. Бугарска је такође добила неопходне 
количине вакцина , али из политичких и социјалних разлога и снажног 
покрета против вакцинације налази се на последњем месту у ЕУ у погледу 
броја вакцинисаних људи (у % одрасле популације) и први по смртности (на 
милион  становника)  од  Делта  варијанте  вируса  (од  01.09.2021). 
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Истовремено , компаније су се нашле са разним могућностима да подрже 
друштвене циљеве у условима Цовид-19. 

 

Садашња студија има национални фокус и има за циљ да представи 
позицију одабраних бугарских компанија у погледу Ковид-19 и улогу 
бизниса у интегрисању филозофије ЦСР-а у глобалну битку за 
превазилажење пандемије. 

 

За потребе овог истраживања изабране су 44 бугарске референтне 
компаније, подељене у 4 категорије (Види на слици 3,6). Прва категорија 
укључује микро предузећа са до 10 запослених, која су углавном из ХоРеЦа 
сектора. 

 

Слика 3.6: Дистрибуција предузећа у узорку на основу броја запослених 

 
 

Друга категорија укључује мала предузећа са 11-50 запослених (хотели и 
мали производни погони). Трећу категорију чине предузећа са 51-250 
запослених, која припадају сектору осигурања, производње и 
фармацеутских производа. Последња категорија укључује велика 
индустријска предузећа, водеће банке, осигураваче и нуклеарну електрану 
Козлоди (НПП). Анкетиране компаније из четврте категорије управљају 
имовином вредном преко 10 одсто бугарског БДП-а за 2021. Одговори на 
питања су груписани и представљени су у три цифре (Слика 3,7, Слика 3,8 и 
Слика 3,9). Свако од њих даје расподелу одговора на 4 узастопна питања / 
изјаве директно везане за ЦСР / Цовид-19. У горе поменутим цифрама и 

 
 

Over 250 employees 

14% 
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32% 
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20% 
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табели 3.1 појединачни одговори се визуализују и оцене на скали са пет 
значења, што одражава неутралност, умерен договор / неслагање и снажан 
договор / неслагање са формулисаном изјавом. Одговори на изјаве Q2 
(Моја компанија је редовно исплаћивали плате током епидемије Цовид-19.) 
и Q7 (Сви запослени су једнаки (без дискриминације) у мојој компанији 
увек (ни за време ни ван епидемије..) су од највеће позитивне вредности из 
низа питања са просечном вредношћу 4,75, након чега следи одговор Q12, 
где је просек 4,70. 

 
 

Слика 3.7. Ликерт сцале дистрибуција одговора на питања 1-4. 
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На другом крају дистрибуције одговора (где се фирме не слажу или су 
неутралне) су Q9 (Моја компанија је донирала огромна средства за набавку 
разних медицинских уређаја за помоћ разним установама у борби против 
вируса.) са просечном метриком одговора од 2,64, а следи Q5 (Услови рада 
су прилагођени епидемиолошкој ситуацији (посао од куће је уведен, 
удаљеност радне форме на случајном месту итд.) у мом друштву.) по 
просечној вредности одговора од 3,95. Трећи ранг Q4 = 4,30 (Број радних 
сати, прековремени рад, обустава рада итд. у мојој компанији, прилагођени 
су тренутној епидемиолошкој ситуацији у земљи.). 

1.My company responded adequately to the outbreak of the Covid-19 epidemic and 

behaved responsibly 
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2.My company paid wages regularly during the Covid-19 epidemic 
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3.Many measures of prevention and health protection of all employees in my company 

were applied during the Covid-19 epidemic 
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4.Number of working hours, overtime work, work stoppages, etc. in my company, were 

adjusted to the current epidemiological situation in the country 
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Анализа одступања од просека у узорку помоћу индикатора СД и ЦВ 
показује да најнижа одступања од просека показују питања Q7 (СД = 0,53; 
ЦВ = 11,24%), а следи Q12 (СД = 0,55; ЦВ = 11,76%) и Q8 (СД = 0,56; ЦВ = 
11,99%). Ова питања / изјаве практично потврђују да су анкетиране 
компаније примениле политику према својим запосленима која је у 
потпуности у складу са изјавама ЦСР-а и да су, упркос потешкоћама 
пандемије Цовид-19, испуниле значајан део обавеза према комерцијалним 
колегама. 

 
 

Слика 3.8. Ликерт сцале дистрибутион оф ансwерс оф qуестионс 5-8 
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Са тачке гледишта критичнији / неутралнији одговор који води до 
стандардног индикатора девијације је Q9 (СД = 1,37), а следе Q6 (СД = 1,16) 
и Q11 (СД = 1,00). Ови одговори потврђују да су у неким случајевима 
компаније биле у позицији да одбију да подрже јавне узроке везане за 
донације током пандемије (Q9), да отпуше запослене који узрокују 
незапосленост, као и да коригују цене робе и услуга како би надокнадиле 
смањење тржишне продаје. 

 
 

 
45.00% 

5.Working conditions are adjusted to the epidemiological situation (work from home was 

introduced, work form distance at a random place, etc.) in my company 
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6.There were no layoffs in my company, during the Covid-19 epidemic 
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6.There were no layoffs in my company, during the Covid-19 epidemic 
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Према коефицијенту индикатора варијација (ЦВ), редослед најкритичнијих 
вредности одговора је Q9 (ЦВ = 51,80%), а следе Q6 (ЦВ = 26,66%) и Q5 
(24,36%). Последње питање логично спада у ову категорију имајући у виду 
немогућност у одређеним индустријама да се посао примењује од куће, 
растојање радне форме на случајном месту итд. 

 
 
 
 
 

Слика 3.9. Ликерт сцале дистрибуција одговора на питања 9-12. 

 
 

Тренутна емпиријска студија спроведена је почетком четвртог таласа 
Ћовид-19 у Бугарској, изазваног такозваном Делта варијантом. Од почетка 
септембра 2021.године (видети coronavirus.bg) земља је пријавила укупно 
462710 заражених вирусом од марта 2020. до сада (67190 људи на милион 
становника), 19149 мртвих (2781 особа по Милион становника),4,345 
милиона тестова (631 хиљада на милион становника) и само 2,356 милиона 
вакцина добило је 1.200 милиона људи са завршеним циклусом 
вакцинације (17,44 одсто популације). Истовремено , компаније се снажно 
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противе било каквим мерама за затварање предузећа, посебно у сектору 
ХоРеЦа. 

 

Још увек постоји недостатак јасних и дефинитивних порука извршне 
политичке власти имајући у обзир стални предизборни процес 
(Парламентарни избори 04.04.2021. праћени су другим изборима 
11.07.2021., у оба случаја влада није предложена и подржана од стране 
најмање 50%+ 1 чланова парламента, трећи избори у новембру 2021. и 
четврти избори у октобру 2022. 

 
 
 

Табела 3.1: Статистичка расподела одговора истраживања Цовид-19 међу 
бугарским компанијама (август 2021) 

Не Питање / Изјава Аве СД ЦВ 

 
Q1 

Моја компанија је адекватно реаговала на 
епидемију Ковид-19 и понашала се 
одговорно. 

 
4.59 

 
0.84 

 
18.39% 

Q2 
Моја  компанија  је  редовно  исплаћила 
плате током епидемије Цовид-19. 

4.75 0.61 12.94% 

 
Q3 

Многе мере превенције и здравствене 
заштите свих запослених у мојој 
компанији   примењене   су   током 
епидемије Цовид-19. 

 
4.61 

 
0.65 

 
14.19% 

 
Q4 

Број радних сати, прековремени рад, 
обустава рада итд. У мојој компанији су 
прилагођени тренутној епидемиолошкој 
ситуацији у земљи. 

 
4.30 

 
0.98 

 
22.78% 

 
Q5 

Услови рада се прилагођавају 
епидемиолошкој ситуацији (уведен је рад 
од куће, растојање радне форме на 
случајном месту итд.) у мојој компанији. 

 
3.95 

 
0.96 

 
24.36% 

Q6 
Није било отпуштања у мојој компанији, 
током епидемије Цовид-19. 

4.36 1.16 26.66% 

 

Q7 
Сви запослени су једнаки (без 
дискриминације) у мојој компанији увек 
(ни за време ни ван епидемије). 

 

4.75 
 

0.53 
 

11.24% 

 

Q8 
Сви у мојој компанији третирају 
запослене  са  поштовањем и 
достојанством, увек. 

 

4.68 
 

0.56 
 

11.99% 
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Q9 

Моја компанија је донирала огромна 
средства за набавку разних медицинских 
уређаја за помоћ разним институцијама у 
борби против вируса. 

 
2.64 

 
1.37 

 
51.80% 

 
Q10 

Моја компанија је деловала одговорно 
према свим пословним партнерима 
током епидемије. 

 
4.55 

 
0.66 

 
14.59% 

 
Q11 

Моја компанија није нереално повећала 
цене својих производа током пандемије 
како би надокнадила губитке. 

 
4.52 

 
1.00 

 
22.10% 

 
Q12 

Моја компанија је увек поштовала своје 
уговорне обавезе према свим пословним 
партнерима. 

 
4.70 

 
0.55 

 
11.76% 

Легенда: 
1 = Снажно неслагање; 2 = Не слажем се; 3 = Неутрална позиција; 4 = 
Сагласни се; 5 = Снажно се сложите 

 

Све то земљу чини јединственим друштвеним феноменом за ЕУ, где 
политичка нестабилност, висока стопа смртности Цовид-19 и ниска стопа 
вакцинације одговарају новој култури и циљевима који се успешно 
спроводе у компанијама, у контексту ЦСР-а! 
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Поглавље 4. Стратешки приступ корпоративној друштвеној 

одговорности 

 
Увод у поглавље 

Поглавље "Стратешки приступ корпоративној друштвеној одговорности" 
представља предности стратешког приступа корпоративној друштвеној 
одговорности и објашњава процес формулисања стратегије корпоративне 
друштвене одговорности. Прво , разматрају се предности спровођења 
друштвено одговорних активности у областима везаним за делатност 
предузећа. На тој линији је наглашено да те активности привлаче пажњу 
потенцијалних потрошача компаније и кроз већу потражњу за производима 
и услугама унаоччава пословање компаније. Поглавље се такође бави 
фазама процеса формулисања стратегије друштвене одговорности 
предузећа. У тој линији анализирају се фазе као што су: анализа животне 
средине, избор области друштвеног ангажовања, утврђивање визије и 
циљева и ишчекивање кључних активности и буџета. Ово поглавље се бави 
и имплементацијом стратегије корпоративне друштвене одговорности. 
Имплементација стратегије подразумева премештање планова у активности 
и њихово извршење у циљу остваривања претходно дефинисаних циљева. 
У покушају да објасни процес имплементације стратегије корпоративне 
друштвене одговорности, поглавље се бави процесом који обухвата 
следеће фазе: превођење ЦСР стратегије у конкретне друштвено одговорне 
активности, преношење ЦСР иницијатива, доношење одлука и мотивисање 
запослених, праћење и контролисање извршења активности и прикупљање 
повратних информација. 

 
 

У овом поглављу стећи ћете знања и вештине како да 

 разуме предности повезивања друштвено одговорних иницијатива са 
пословном стратегијом предузећа; 

 формулисати ЦСР стратегију; 

 спроводи анализу животне средине као фазу формулисања ЦСР 
стратегије; 

 направити избор области ангажовања компаније у друштву; 
 идентификује групе мера које би требало да буду део портфолија 

друштвене одговорности компаније; 

 идентификује активности које би требало предузети да би се спровела 
стратегија друштвене одговорности предузећа; 

 спровођење стратегије корпоративне друштвене одговорности. 
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Поглавље укључује праћење под-поглавља 

1 . Предности стратешког приступа корпоративној друштвеној 
одговорности 
2 . Формулисање стратегије корпоративне друштвене одговорности 
3 . Имплементација стратегије корпоративне друштвене одговорности 

 

4.1. Предности стратешког приступа корпоративној друштвеној 

одговорности 

 

Стратешки приступ ЦСР-а подразумева да компаније повежу своје ЦСР 
програме са пословном стратегијом. Предност стратешког приступа ЦСР-а је 
у томе што, у случају повезивања друштвено одговорних иницијатива са 
пословном стратегијом компаније, менаџери обично бирају области 
ангажовања у друштвеним и еколошким сферама које су најближе њеним 
активностима. Захваљујући томе, могу се обезбедити огромне погодности 
за друштвену заједницу, јер компанија, поред материјалних ресурса, 
друштвеној заједници даје огроман нематеријални капитал у виду знања и 
искуства својих запослених, њеног друштвеног капитала, брендова и слично 
(Предић, Стефановић & Ивановић -Ђукић , 2013). 

 

Истовремено , спровођење друштвено одговорних активности у областима 
везаним за делатност предузећа, привлачи пажњу потенцијалних 
потрошача компаније и кроз већу потражњу за производима и услугама 
унапређује пословање компаније (Барон, 2001). 

 

Стратешки приступ ЦСР-а може се реализовати увођењем друштвено 
одговорних активности у пословну стратегију компаније, тако да иновације 
у области друштвене одговорности постану начин да се компанија разликује 
од конкуренције и направи конкурентска предност (Гообле, 2011). Други 
начин је формулисање и примена ЦСР стратегије, која, поред иновативних 
активности у области друштвене одговорности, подразумева и предвиђање 
великог броја различитих мера за унапређење активности ланца вредности 
и низа филантропских активности (Боессо, Кумар, Мицхелон, 2013). 

 

4.2. Формулација стратегије корпоративне друштвене одговорности 

 

Формулисање ЦСР стратегије је процес утврђивања циљева који ће бити 
остварени, дефинисања кључних активности које ће се спроводити у 
будућности и доношења одлука о додели ресурса потребних за спровођење 
ових активности. Обухвата следеће фазе: анализу животне средине, избор 



101 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

области друштвеног ангажовања, утврђивање визије и циљева, 
ишчекивање кључних активности и буџета. 

 

4.2.1. Анализа животне средине 
 

Он подразумева анализу спољног окружења и ситуације у самој компанији 
(Муралидхаран, 2004). Анализа почиње ситуацијом на тржишту набавки 
(снабдевање радном снагом, карактеристике физичке инфраструктуре, 
карактеристике административне инфраструктуре, карактеристике 
информационе инфраструктуре, стање природних ресурса), јер сваки од 
ових елемената има реципрочан ефекат на конкурентност предузећа. Други 
сегменти које треба анализирати су фактори потражње, као што су: 
величина локалног тржишта, специфичност и софистицираност захтева 
локалних потрошача, ниво њихове свести о значају друштвене 
одговорности итд. Трећи сегмент који је потребно анализирати је присуство 
прописа, политика и прописа који подстичу фер конкуренцију на тржишту. 
На отвореном конкурентном тржишту, присуство принципа и норми које 
подстичу слободну, фер конкуренцију, има велики утицај на однос 
конкурентних снага на тржишту и продуктивност ресурса који се користе на 
нивоу једног региона. На крају, потребно је анализирати да ли у региону 
постоје гране подршке (добављачи који нуде квалитетне ресурсе, фирме 
којима се могу надмудрити неки послови, кластери итд). Присуство грана 
подршке може допринети повећању конкурентности предузећа и 
ефикасности њеног пословања. 

 

Анализа спољног окружења пружа важне информације о томе у којим 
сферама друштва настају највише проблема, какви су законски прописи 
присутни у одређеним областима потенцијалног ангажовања компаније, 
каква је реакција актера на друштвено одговорне активности и слично. 
Такође, потребна је анализа спољног окружења да би се показало шта друге 
компаније, које послују у истој локалној заједници, раде у области ЦСР 
(Предић, Стефановић,, Ивановић-Ђукић, 2013). 

 

Тада би требало анализирати постојећу ЦСР праксу предузећа. То 
подразумева детаљан увид у све вредности, норме, документе, процесе и 
активности предузећа које су на било који начин повезане са његовим ЦСР- 
ом, као и њихову процену (укључујући саопштење мисије, етички кодекс, 
стандарде који регулишу ЦСР праксе, пословне процесе и кључне 
активности) (Ганесцу, 2012). Анализа унутрашњег окружења обухвата 
анализу ланца вредности, ресурса и компетенција предузећа. 
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Анализа животне средине пружа неопходну информациону базу за праве 
одлуке везане за избор области друштвеног ангажовања компанија и 
предвиђање ЦСР мера у њима (Ванг, 2015). 

 
 

4.2.2. Избор области ангажовања предузећа у друштву 
 

Ниједна компанија не може да реши све своје проблеме или сноси 
трошкове њиховог решавања. Зато је пожељно одабрати само неке 
проблеме које може и жели да реши, и одредити друштвене области у 
којима ће бити ангажована. Када бирате области друштвеног ангажовања, 
веома је важно да су везане за делатност компаније (јер компанија има 
неопходне опипљиве и нематеријалне ресурсе који се могу ангажовати у 
решавању одређеног друштвеног проблема), да заједница посвети велику 
пажњу њима, компанија привлачи пажњу јавности и стиче поверење у 
друштво) и да компанија може да се ангажује у решавању сопствених 
проблема на дужи временски период (Котлер, Лее , 2007). 

 

Различите технике се могу користити за избор области пословног 
ангажовања. Једна од техника подразумева анализу медијског 
извештавања и изјава стручњака. На основу тога могу се идентификовати 
разне друштвене потребе које још нису испуњене. Други метод сценарија је 
да компанија предвиди ефекте до којих ће доћи ако се неке активности 
предузму. Сценарији се развијају на основу претпоставке промене 
одређене променљиве која је везана за друштвене потребе. 

 

Једном када се утврди категорија и значај сваке одабране области 
друштвеног ангажовања - развија се ЦСР стратегија. Стратегија друштвене 
одговорности треба да пружи компанији конкурентску предност док решава 
одабране проблеме друштвене заједнице. 

 
 

4.2.3. Формулисање визије, друштвених циљева и стратешких смерница 
 

Пре свега, пожељно је створити визију јасну слику о томе како ће компанија 
и друштвена заједница изгледати након имплементације стратегије ЦСР-а. 
Визија служи као општи водич за менаџера да усмери будуће ЦСР 
активности компаније, али и као инспирацију кључним актерима да се 
укључе и помогну у имплементацији неког ЦСР-а, тако да су предности за 
друштво веће. У складу са визијом, постављају се и друштвени циљеви, као 
и резултати које компанија жели да постигне својим ангажовањем у 
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решавању проблема заједнице (на пример, број гладне деце којој ће бити 
обезбеђена храна, број бескућника који ће се вратити кући итд.) (Маон, 
Линдгреен, Сwаен, 2015). 

 

На основу циљева формулисана је ЦСР стратегија, већ скуп ЦСР иницијатива 
и специфичних пројеката који се реализује у свакој од одабраних области 
друштвеног ангажовања. Предлагањем свих врста ЦСР активности 
структуриран је портфолио ЦСР (Предић, Стефановић, Ивановић-Ђукић, 
2009). 

 

Портфолио друштвене одговорности треба да укључује следеће групе мера: 
мере које решавају опште друштвене проблеме, мере усмерене на 
смањење негативног утицаја оперативних активности ланца вредности, 
друштвене иновације које омогућавају компанији да стекне конкурентску 
предност (Портер, Црамер, 2006). 

 

Прва група мера укључује различите облике филантропског давања, 
корпоративног волонтирања, промовисања друштвених циљева и 
друштвеног маркетинга. Све ове активности доприносе побољшању односа 
са заједницом и другим заинтересованим странама. 

 

Друга група мера има за циљ смањење и елиминисање штете и проблема 
који настају из обављања активности унутар ланца вредности. Како 
свака активност ланца вредности оставља одређене последице на друштво, 
пожељно је да менаџери анализирају њихов утицај како би се предузете 
адекватне мере за њихово побољшање. 

 

Трећа група мера односи се на увођење еколошких иновација. Ово је 
највећи изазов за менаџере. Еко -иновације су иновативни процес 
креирања и упознавања са тржиштем нове еколошке технологије, 
производа и услуга које смањују укупан негативан утицај на животно 
окружење и омогућавају пословање и иновације да заједно креирају 
одржива решења. Применом еколошких иновација компанија се може у 
великој мери разликовати од конкуренције, а истовремено се значајна 
уштеда може остварити у пословању уз бољи кориснички сервис 
(Стефановић, Ивановић-Ђукић, Стошић, 2010). 

 

Рангирањем и категоризацијом друштвено одговорних активности, које 
компанија планира да предузме, остварује се основа за стварање 
портфолија  друштвене  одговорности.  Може  да  укључује  велики  број 
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различитих активности, од оних које су најмање захтевне, до оних које 
доводе до радикалних промена у пословној стратегији. 

 
 

4.3 . Имплементација стратегије корпоративне друштвене 

одговорности 

 

Имплементација стратегије подразумева премештање планова у активности 
и њихово извршење у циљу остваривања претходно дефинисаних циљева. 
Генерално гледано, овај процес се може представити кроз следеће фазе: а) 
превођење ЦСР стратегије у конкретне друштвено одговорне активности, б) 
преношење ЦСР иницијатива, доношење одлука и мотивисање запослених, 
ц) праћење и контролисање извршења активности и прикупљање повратних 
информација (Цоомбс, Холладаy, 2012). 

 
 

4.3.1. Превођење ЦСР стратегије у конкретне активности и њихово 
извршење 

 

У свакој од одабраних области друштвеног ангажовања, велики број 
различитих активности може се предвидети и спровести у дугом, 
средњорочном и кратком року. Постоје различита мишљења о томе колико 
је активности у оквиру једне области пожељно. С једне стране, постоје 
ставови да треба изабрати што више различитих активности у дужем 
временском периоду јер се тренутни друштвени проблеми мењају. 
Супротно од њих су ставови да мали број активности треба да се спроводи, 
али се понавља из године у годину, како би се марљиво радили на 
решавању истог проблема и да би купци дугорочно повезали фирму са 
истим или веома сличним активностима. 

 

Спровођење планираних активности захтева стварање тима који ће бити 
одговоран за реализацију одговарајућег ЦСР програма и специфичне 
активности. У идеалном циљу, овај тим би требало да обухвати кључне 
"личности" организације, као што су: акционари, нпр. чланови управног 
одбора, топ менаџмент, менаџери тих организационих сектора који су 
важни за успешно спровођење ЦСР праксе (нпр. менаџер сектора људских 
ресурса, менаџер сектора финансијских послова, службеник за односе са 
јавношћу итд.). У великим компанијама пожељно је формирати сталне ЦСР 
секторе или одељења (Ивановић-Ђукић, Симић, 2012). 
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4.3.2. Комуникација друштвено одговорних иницијатива 
 

Успешна имплементација ЦСР активности је могућа уколико менаџери и 
запослени, који ће бити укључени у ове активности, схвате њихов значај. 
Неопходно је комуницирати са њима, како би се подигла њихова свест о 
значају ЦСР-а за компанију и друштво, те је неопходно информисати их о 
планираном раду који треба реализовати. 

 

За подизање свести запослених, могу се користити информације о 
присуству, величини и утицају социјалног или еколошког проблема који 
компанија жели да реши, али и упознавање са међународним 
конвенцијама и националним прописима присутним у одабраној области, 
информације о понашању конкурентских компанија које су лидери у ЦСР-у 
и представљање предности које би компанија донела друштву и самом, 
реализација ових активности (Хемингвеј, 2005). 

 

Континуирана интерна комуникација о планираним активностима ЦСР-а и 
постигнути резултати доприносе подизању свести запослених о значају ЦСР- 
а, повећавајући њихов ентузијазам за већим самоангажујућим. 
Истовремено , пружа повратну информацију менаџерима компанија о томе 
да ли се, и у којој мери, идеја ЦСР-а укоренила међу члановима 
организације, као и који су проблеми примећени у реализацији ове идеје 
(Wерре, 2003). 

 

Екстерна комуникација за информисање спољних актера о планираним и 
реализованим ЦСР активностима може се обавити путем веб сајта, 
организовањем различитих облика е-форума, путем друштвених мрежа 
(Тwиттер и Фацебоок итд.). Преношењем ЦСР визије и кључних активности 
заинтересованим странама, компанија покушава да привуче њихову пажњу 
и представи се као друштвено одговоран ентитет (Блоом ет ал, 2006). 

 

За имплементацију ЦСР стратегије пожељан је ефикасан систем доношења 
и одобравања одлука везаних за ЦСР. Пожељно је да укључује главне 
менаџере и чланове одбора (Влада Канаде, 2006). Учешће чланова одбора 
је сигнал унутрашњим и спољним актерима да добро посамо пажњу на 
питања ЦСР-а у компанији. Улога топ менаџмента је да елементе ЦСР-а 
уведе у организациону културу целе компаније, као и своју мисију и кључне 
вредности. Менаџери нижег нивоа треба да учествују у доношењу оних 
одлука које, на нивоима њиховог учинка, обезбеђују успешан пренос и 
спровођење одлука које доноси врхунска структура управног тела (Сацхс, 
Рухли, 2005). 



106 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

 

Подстицање запослених да се укључе и пожртвовано раде на ЦСР 
активностима, поред активних информација, може се урадити увођењем 
различитих награда (опипљивих и нематеријалних), давањем личног 
примера од стране руководилаца и колега, омогућавањем стицања права 
на учешће у пословним одлукама, похвалама запосленима који су највише 
посвећени ЦСР активностима. Избор менаџера који ће бити лидери у 
имплементацији ЦСР пројеката такође може играти веома важну улогу 
(Хемингвеј, Маклаган, 2004). 

 

Неопходно је имати руководиоце који су веома одговорни и којима 
запослени верују. Ако менаџери желе да им други верују, требало би: да 
кажу истину, покажу поштовање, заложе се за транспарентност, исправе 
неправду, покажу лојалност, постигну резултате, теже да буду што бољи, 
суоче се са реалношћу, јасно изразе очекивања, изразе одговорност, прво 
слушају, буду посвећени, шире поверење (Цовеy, 2009). 

 
 

4.3.2 . Праћење и контрола извршења активности и прикупљање повратних 
информација 

 

Контрола стратегије друштвене одговорности усмерена је на континуирано 
прикупљање података о спровођењу појединачних пројеката и иницијатива 
у оквиру стратегије. Циљ је да се утврди које иницијативе добро 
функционишу у пракси и зашто, како би се осигурало да се ти процеси 
наставе. Истовремено , неопходно је идентификовати иницијативе које не 
постижу добре резултате, утврдити узроке неуспеха и начине на које се 
проблематичне области могу променити како би се превазишле препреке у 
будућности. На тај начин је могуће континуирано елиминисати проблеме 
током процеса примене стратегије друштвене одговорности, што повећава 
успех остваривања циљева. 

 

Процена стратегије друштвене одговорности је периодична процена њене 
релевантности, утицаја и ефективности у смислу унапред дефинисаних 
стратешких и специфичних циљева и мера. Евалуација преиспитује садржај 
појединачних пројеката и активности, кроз које се спроводи целокупна 
стратегија. На основу тога могу се донети закључци о успеху њихове 
имплементације (Преннусхи, Рубио, Суббарао, 2002). 

 

Напредак постигнут у имплементацији ЦСР стратегије може се представити 
у годишњем извештају о његовој имплементацији. Међутим , у пракси, 
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извештавање о напретку на нивоу одређене ЦСР иницијативе је чешће. 
Такво извештавање условљено је захтевима заинтересованих страна. 
Овакав вид извештавања је много детаљније и специфичније природе него 
када је реч о годишњем извештавању о примени ЦСР стратегије. Израда 
годишњег извештаја о имплементацији стратегије друштвене одговорности 
пружа прилику за разговоре о оствареном напретку. Поред тога, постоји 
прилика да се разговара о акцијама које би требало предузети, како би се 
имплементација стратегије вратила на дефинисани пут, уколико постоји 
потреба за тим. 

 

Да би се пратио успех предложених мера, неопходно је успоставити низ 
критеријума који ће представљати стандарде за поређење, како би се 
контролисало да ли су ЦСР активности спроведене на жељеном нивоу, 
испод жељеног нивоа или изнад њега. Поред критеријума за праћење 
успешности примене предложених мера, неопходно је утврдити и особе 
које ће бити одговорне за предложене активности и које ће састављати 
извештаје и информисати топ менаџмент о постигнутим резултатима у 
одређеном временском периоду. 
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ИИ део. Студије случаја ЦСР у 

индустрији 4.0 

Поглавље 5. Национални докази за имплементацију концепта ЦСР-а 
Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, 
Софија, Бугарска 

 
Савет за акредитацију за предузетничке и ангажоване 
универзитете, Манстер, Немачка 

 

Фундацион Университариа Сан Антонио, Мурсија, Шпанија 

Универзитет у Нишу, Ниш, Република Србија 

Поглавље 6. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Шпаније 
Фундацион Университариа Сан Антонио, Мурсија, Шпанија 

 

Поглавље 7. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Немачке 
Савет за акредитацију за предузетничке и ангажоване 
универзитете, Манстер, Немачка 

 

Поглавље 8. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Бугарске 
Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, 
Софија, Бугарска 
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Поглавље 5. Национални доказиза имплементацију концепта 

ЦСР-а 

 

5.1. Развој корпоративне друштвене одговорности у Бугарској 

 

5.1.1. Институционално окружење 

 

Током састанка 28. августа 2019. године, бугарска влада усвојила је 
Стратегију корпоративне друштвене одговорности за период 2019-2023. 
Израда Стратегије ЦСР за 2019-2023. годину је одговор на политичку 
посвећеност владе побољшању квалитета живота становништва кроз 
транспарентне, друштвено одговорне пословне праксе и у спровођењу 
владиног Програма менаџмента. 

 

Чланови Саветодавног већа ЦСР- а, које укључује представнике социјалних 
партнера, научне заједнице, невладиног сектора и државне управе, 
пружили су активну помоћ у изради Стратегије. Међу циљевима документа 
су: промовисање одрживе примене транспарентног, друштвено одговорног 
менаџмента и пословних пракси, као и стимулисање развоја политике 
друштвено одговорног управљања предузећима уз учешће државе и 
општина и у структурама јавне управе. 

 

У изради Стратегије, водећи принцип је добровољно спровођење 
активности у области корпоративне друштвене одговорности (ЦСР). У својој 
суштини, ЦСР је обавеза руководства предузећа да обезбеди да одлуке о 
управљању и свакодневним акцијама узму у обзир специфичне интересе 
купаца, добављача, потрошача, запослених и јавности који се налазе у 
областима у којима предузеће послује, укључујући и у области животне 
средине и свих других субјеката са којима њена делатност има директан 
или индиректан однос. Кључни предуслов за спровођење ЦСР активности и 
политика је принцип "Учини добро", или, свако ко намерава да спроведе 
ЦСР праксу требало би, пре него што настави са њиховом применом, да 
правилно испуни своје законски неиспутане обавезе. 

 

У поређењу са периодом имплементације претходне Стратегије 2009-2013, 
треба напоменути да је из стандарда пословне етике корпоративна 
друштвена одговорност постала успешно развијен модел менаџмента који 
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је основа глобалне политике одрживог развоја. То захтева проширење 
опсега Стратегије на цивилне организације и јавни сектор. 

 

Проблематичне области са којима се суочавају главни актери и којима се 
ова Стратегија бави везане су за савремено изузетно динамично окружење, 
које карактерише брз развој технологија, примена иновативних приступа и 
решења проблема у различитим сферама живота. На глобалном нивоу, 
дигитална трансформација добија на замаху, што резултира појављивањем 
различитих облика запошљавања. 

 

Ефекат развоја дигиталних технологија у овом периоду такође треба узети у 
обзир. Потражња и снабдевање радном снагом преко онлајн платформи 
све више популарности широм света. Ова чињеница представља нове 
изазове системима социјалне заштите, пореским системима, примени 
основних принципа услова рада као што су безбедни услови рада, 
стабилност запошљавања, радно време итд. Начин да се пронађе решење 
за ове изазове је у директној корелацији са ЦСР политиком. 

 

У глобалном аспекту, појава нових облика запошљавања, инцл. онлине 
платформи, широко ширење уговора о фиксном радном односу итд. За 
разлику од класичних облика запошљавања, који подразумевају дугорочну 
стабилност, редовну плату, социјалну заштиту, поштовање радног времена 
и примену норми за безбедне и здраве услове рада, нови облици често 
немају један или више ових елемената. Овај недостатак неповољно утиче 
на планирање породице, могућност куповине куће или добијање кредита. 
Решење нових изазова несумњиво пролази кроз потрагу за балансом 
између флексибилности запослења и безбедности радника. 

 

Главни актери у спровођењу Стратегије су менаџмент предузећа, управне 
јединице јавних институција, запослени и запослени. У ширем кругу, 
директно заинтересованима можемо додати кориснике робе, услуга и 
административних услуга које пружа јавна администрација, корпоративни 
клијенти и подизвођачи у ланцу са целим кругом свог система, социјалним 
партнерима, цивилним и академским структурама и последњим, али не и 
најмање нимало – животном средином и његовим суседним екосистемима. 

 

Широм ширег спектра заинтересованих страна, етички избори и брзо 
доношење одлука све су потребнији у сложеном окружењу. Кроз 
друштвено одговорно понашање, пословне организације и јавне структуре 
олакшавају информисан избор појединца претварајући ову привилегију у 
индивидуалну одговорност за донете одлуке. Тако се стварају реципрочни 
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односи друштвено одговорног понашања и успоставља се култура 
друштвено одговорног снабдевања, потрошње и става. 

 

Кроз Стратегију корпоративне друштвене одговорности, Влада ће подржати 
стварање неопходних предуслова за учешће свих заинтересованих страна - 
државних и невладиних институција и организација, предузећа, 
организација социјалних партнера, цивилних организација, академских 
кругова, медија итд., у развоју и спровођењу политике друштвене 
одговорности и улагања у друштвено одговорне праксе. Визија улоге владе 
у овом процесу је стварање подршке јавним политикама и оквирним 
нормама које омогућавају употребу различитих инструмената – правних, 
финансијских, информативних, економских итд., такође у комбинацији. 

 

Стратегија се надовема на оно што је постигнуто као резултат активности 
обезбеђених у претходној Стратегији корпоративне друштвене 
одговорности са временским хоризонтом 2009-2013 и плановима за њено 
спровођење. Као резултат његове имплементације, ЦСР је стекао признање 
као независна активност, изван маркетиншких и рекламних кампања. 
Мишљење се издвојило да је политикама ЦСР-а потребан дугорочни 
хоризонт и одрживост током времена за разлику од добротворних кампања 
и да нису ограничене на спонзорство и уговоре о донацијама. Такође је 
закључено да се ЦСР политике не односе само на корпоративне и 
компанијске структуре, већ имају своје место и у јавним структурама на 
централном и локалном нивоу. 

 

У изради ове Стратегије, узети су у обзир основни концепти и схватања 
корпоративне друштвене одговорности положени у низ нормативних 
докумената ЕУ, других међународних докумената и добрих пракси које 
спроводе водеће земље и привредни субјекти у области ЦСР-а. Такође је 
уграђен у складу са националним стратешким документима, чији су 
приоритети директно или индиректно повезани са смерницама за 
деловање наведеним у овој Стратегији. Она се ослања на смернице и 
елементе политике који имају дугорочнију природу и дужи период 
манифестације као што је изградња културе друштвено одговорног 
понашања и потрошње, као и подизање свести о друштвено одговорним 
праксама и активностима. У њеном развоју примењен је приступ заснован 
на добрим националним праксама у овој области, систематизован и 
анализиран од стране представника Саветодавног већа за корпоративну 
друштвену одговорност насталог у јуну 2017. године министру рада и 
социјалне политике. 
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Стратегијом је обухваћен период 2019-2023 и структуриран је у одвојеним 
тематским деловима. Секција И испитује главне принципе ЦСР-а и факторе 
који формирају потребу за израдом нове стратегије за наведени период. У 
Одељку ИИ - Анализа ситуације, добре праксе и основни концепти за ЦСР у 
националном и европском контексту се систематизују и анализирају, 
изазови и препреке манифестацијама друштвено одговорног понашања су 
назначени и потреба да се примени стратешки приступ са циљем широке 
имплементације ЦСР-а. Визија , принципи и циљеви Стратегије, стратешки 
циљеви и активности за њихово спровођење, као и очекивани резултати 
спровођења планираних активности представљени су у Секцији ИИИ. Визија 
развоја ЦСР-а. Принципи и циљеви. Коначно , последња секција ИВ бави се 
имплементацијом, извештавањем, праћењем и финансирањем. 

 

За период рада Стратегије предвиђено је постизање координације са 
мерама из других стратешких докумената из области развоја људских 
ресурса, запошљавања, демографске политике, заштите животне средине, 
образовања итд. Национална ЦСР стратегија пружа антиципаторну визију у 
погледу будућих промена у регулаторном оквиру и пракси владиних тела. 
То је документ који интегрише секторске политике и мере намењене 
њиховој имплементацији. Због динамичног развоја ЦСР теме, ажурирање 
Стратегије је могуће уколико постоји доказана потреба, која подразумева 
њено разматрање као динамично развијање филозофије и јавног договора 
о главним аспектима и суштини теме. Одговорно тело које ће координирати 
спровођење Стратегије корпоративне друштвене одговорности је 
Министарство рада и социјалне политике. 

 

Неке од најбољих и одрживих пракси, активности и иницијатива за ЦСР у 
Бугарској су: 

 Годишње награде за одговорно пословање Бугарског форума 
пословних лидера; 

 Годишњи конкурс за добре праксе и иновације из делатности управе, 
у организацији Завода за јавну управу; 

 Годишње награде за добротворну и корпоративну друштвену 
одговорност "Златно срце"; 

 Еуропеан Цорпорате Социал Респонсибилитy Аwардс "Инспиринг 
Партнерсхипс фор Инноватион анд Цханге". 
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5.1.2 . Ниво свести становништва или значај корпоративне друштвене 

одговорности 

 

Европски форум и сајам друштвених предузећа и задруга особа са 
инвалидитетом 

 

Врста праксе: Развој социјалног предузетништва, размена искустава, 
повећање могућности за запошљавање особа са инвалидитетом и 
прављење пословних контаката. Сектор социјалних предузећа има 
годишњи промет већи од 50 милијарди евра унутар Европе. Ови догађаји 
датирају из 2003. Од 2012. године НФРИ заједно са другим организацијама 
особа са инвалидитетом организује међународну манифестацију - Европски 
форум, у оквиру Међународног сајма у Пловдиву у Бугарској, где се 
одржава међународна конференција, округли сто и европски сајам. Овај 
кључни догађај се остварио захваљујући израженој подршци Европске 
комисије и финансијској подршци ДГ Ентерприсе анд Индустрy у личност 
господина Антонија Тајанија - потпредседника Европске комисије. Овај 
Форум је отворио господин Лáсзлó Андор - комесар за запошљавање, 
социјална питања и инклузију. Други коовласници скупа били су Европска 
конфедерација производних задруга и социјалних предузећа (СЕЦОП), 
Министарство рада и социјалне политике, Агенција за особе са 
инвалидитетом, Национална унија радних-продуктивних задруга, 
Национална федерација послодаваца инвалида, Унија глувих у Бугарској и 
Национална унија задруга инвалида. 

 

Главни циљеви 
Општи циљ је промовисање активног јавног положаја чланова 
специјализованих предузећа и задруга особа са инвалидитетом, њихових 
успеха у запошљавању, у процесу интеграције у друштвени и јавни живот 
земље кроз учешће на међународном форуму. Дугорочно гледано, циљ 
пројеката организовања и одржавање Националних изложби за 
специјализоване задруге и предузећа за особе са инвалидитетом је 
превазилажење слабе свести друштва о могућностима особа са 
инвалидитетом. Да превазиђу негативно мишљење послодаваца, који се са 
нерадом и неповерењем односе према могућностима особа са 
инвалидитетом да обављају посао са пуним радним временом и остваре 
остварене приходе. Популаризацијом њихове активности практично се 
остварује интеграција особа са инвалидитетом у процес рада, убрзава се 
њихова рехабилитација и социјална интеграција, а њихов социоекономски 
статус се побољшава. 



 

 
 

 

Корисници 
На Првој изложби учествовала су укупно 74 социјална предузећа и задруге 
за особе са инвалидитетом из Бугарске и Европе. Учеснике из Бугарске 
представљала су 64 социјална предузећа и задруге. Из Европе је 
учествовало следеће: невладина организација "Група 484" из Србије 
представила је своју мрежу друштвене економије, уједињујући 24 
организације; Удружење АНСПЛ из Италије - обухвата 893 задруге и 5 
консолидута са годишњим прометом од 12,87 милијарди евра; образовна 
агенција из Тоскане у Италији - специјализована за обуку, преквалификацију 
и развој пројеката за нова предузећа и задруге. Као наставак ове веома 
успешне европске иницијативе и у складу са применом Иницијативе 
комисије за социјално предузетништво, Европски форум за социјално 
предузетништво наставио је сваке године да се организује у Пловдиву. 

 

По мишљењу СЕЦОП-а и других европских учесника, као и бугарских 
невладиних организација и владе, овај догађај је од све већег значаја за 
будућност. Она је успостављена као место где се политика ЕУ, национална 
политика директно састаје са представницима реалне социјалне економије, 
социјалних предузетника из целе Европе. 

 

Резиме вежбања 
Европски сајам је порука за целу Европску унију да задруге, социјална и 
специјализована предузећа за особе са инвалидитетом морају активно да 
се подрже спровођењем посебних програма за подршку овој врсти 
компанија. Друштвена предузећа и задруге особа са инвалидитетом 
изузетно се широко користе у савременом друштву, где се за решавање 
социјалних проблема активно примењују пословне методе. Европски сајам 
социјалних предузећа и задруга особа са инвалидитетом је иновативни 
модел за јачање специјализованог запошљавања и развоја радне снаге. То 
је нека врста механизма за социјално укључивање особа са инвалидитетом. 
Пружа могућности за одрживо запошљавање особа са сталним 
инвалидитетом на територији земље, популаризацијом њиховог рада и 
стварањем нових контаката и пословних партнерстава. На преко 1.000 
квадратних метара изложбеног простора у најпознатијем бугарском експо 
центру - "Међународни сајам - Пловдив" ЈСЦ, изложени су производи које 
производе особе са инвалидитетом. Резултати њиховог рада, 
демонстрирани на изложби, постају доступни веома широком спектру 
учесника и посетилаца - државних и јавних организација, пословних фирми 
и потрошача у земљи и иностранству. Морамо да науиимо да су тако 
велики догараји ван могужности појединих специјализованих предузежа за 
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особе са инвалидитетом. Предузећа која учествују на изложби не траже 
само простор за изражавање, већ и намерно траже јавно признање 
различитих добара и услуга које нуде особе са инвалидитетом. Национална 
удружења и специјализована средства и агенције Министарства просвете и 
културе пружају им незаменљиву помоћ. 
У оквиру пројекта организују се Међународна конференција и Национални 
округли сто са актуелним темама из области социјалне економије. У њима 
учествују представници разних европских институција, владиних и 
невладиних организација. 

 

Постигнути резултати 
Учешће на Европском сајму за социјална предузећа и задруге за особе са 
инвалидитетом активира све процесе везане за спровођење Стратегије 
"Европа 2020" кроз ефикасно коришћење ресурса и повећање 
конкурентности, повећањем учесника на тржишту рада. За особе са 
инвалидитетом, обезбеђивање економске, социјалне и територијалне 
кохезије је од великог значаја. Као резултат контаката са компанијама - 
излагачима из других земаља, укључујући и земље чланице ЕУ, могуће је 
убрзати интеграцију специјализованих предузећа и задруга са водећим 
бугарским и страним компанијама за структурно и технолошко обнављање 
производње и проширење тржишта и нова партнерства. Специјализована 
предузећа која су учествовала наставиће да раде на убрзавању иновација и 
преносу нових технологија и рационалном коришћењу ресурса у складу са 
стандардима ЕУ. Очекује се и да ће промоција активности специјализованих 
предузећа међу јавношћу остварити повољан ефекат на њихову продају, 
као и на одрживо запошљавање и лични развој угрожених људи запослених 
у њима. У оквиру пројекта, менаџмент и организациони капацитети за 
планирање и координацију међународног догађаја ојачани су како у оквиру 
предузећа тако и у кооперативама - учесницима, тако и у организацијама 
које су помогле реализацију Европског сајма. 

 

Ефекат и утицај 
Развој националних изложби у Европски сајам социјалних предузећа и 
задруга за особе са инвалидитетом ојачаће пажњу влада многих земаља у 
циљу подршке одрживом развоју социјалних предузећа и задруга за особе 
са инвалидитетом, промовишући ван граница сваке земље потенцијал ових 
предузећа, усвајање и спровођење мера за стварање повољних услова за 
развој и јачање међународне сарадње и све успешније интеграције особа 
са инвалидитетом у јавни живот. У пракси, главни задаци везани за убрзану 
интеграцију особа са инвалидитетом у економски и јавни живот земље и 
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њихово социјално укључивање, промена типа и начина комуникације, 
повећање степена свести друштва о проблемима и могућностима особа са 
инвалидитетом се спроводе. и имплементацију програма који имају за циљ 
решавање ових проблема. Европски сајам специјализованих предузећа и 
задруга инвалида подржао је развој социјалних предузећа и унапређивање 
социјалне економије у Бугарској и показао добре примере интеграције 
инвалида на тржиште рада. Овај форум је помогао да се промени однос 
према особама са инвалидитетом и ојача друштвени капитал у земљи. 
Додатна вредност пројекта изражена је у повећању социјалне интеграције и 
личне реализације велике групе особа са инвалидитетом, побољшању 
квалитета њиховог живота, повећању социјалних кредита и финансијским 
резултатима компанија у којима раде особе са инвалидитетом. Укључивање 
партнера (јавних и приватних) у процес развоја и спровођења таквог 
форума као што је Европски сајам специјализованих предузећа и задруга 
инвалида је од примарног значаја. Оцењивање и признање је тренутно 
велико и то организаторима даје подстицај да ураде све што је у њиховој 
моћи да наставе са активношћу, јер је мотивација институција, организација 
и предузећа и особа са инвалидитетом велика. 

 
 

5.2 . Развој корпоративне друштвене одговорности у Немачкој 

 
Корпоративна друштвена одговорност је добро познат и темељно 
имплементиран концепт који је пресент у готово свим пословним агендама. 
ЦСР има много различитих дефиниција, без јединствене дефиниције која је 
прихваћена. Матис (2004) приписује дефиницију ЦСР-а кроз уобичајене 
теме и чињенице из више дефиниција, како би се креирала условна радна 
дефиниција: 

 

ЦСР је добровољна посвећеност бизниса поштовању етичких вредности и 
поштовању људи, заједница и природног окружења. Пословне активности 
могу да утичу на интересе свих нормативних и деривационих 
заинтересованих страна (Филипс, 2003; БСР , 2004), укључујући купце 
инвеститора и запослене и огледа се у политици и поступцима компаније 
(Матис, 2004). 

 

Немачка , као једна од најразвијенијих земаља на свету, стекла је запажен 
економски статус чак и међу другим развијеним земљама. Политичка и 
економска сила, нација укључује јединствену културу која одржава 
заједничке вредности својствене немачкој"социјалној" економији 
(Хампден-Турнер & Тромпенаарс, 1993; Тромпенаарс & Хампден-Турнер, 
116 | С т р а н и ц а 

2020-1-BG01-KA203-079025 



117 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

2004). Овај миндсет је од фундаменталног значаја за способност Немачке да 
обезбеди добар квалитет производа, запошљавање и услове рада, активно 
ангажовање радника, развијене јавне услуге и законе о заштити животне 
средине (Бертхоин Антал, Оппен & Собцзак, 2009). Након тога, земља је 
уживала дуге периоде све кориснијег економског раста како у домаћем, 
тако и у iнтернационална тржишта, произашла из богате историје научних и 
технолошких иновација које настављају да померају границе и повећавају 
њен БДП (Бруто домаћи производ) до данас (О'Риордан & Хампден-Турнер, 
2021). Ипак , упркос непосредном успеху земље и најбољим напорима, 
корпоративни имиџ Немачке је у последње време пропатио због све већег 
присуства разних скандала у које је уплетено неколико немачких компанија. 
Ти проблеми, додатно растућим притисцима климатских промена, 
исцрпљујућим природним ресурсима, дилемама о људским правима, а у 
последње време Пандемија Ковид-19 и рат у Украјини, довели су у питање 
континуирани успех Немачке и одговорности које се захтевају од њеног 
економског и индустријског сектора. 

 
 

5.2.1 Институционално окружење 

 

Степен до којег је ЦСР институционално интегрисан у друштвену тканину 
има значајан утицај на степен до којег се усвајају активности друштвене 
одговорности (Ел-Бассиоунy & Ел-Бассиоунy, 2018). Политички, правни, 
економски и културни фактори земаља успостављају окружење у којем 
предузећа функцију , која се одражава на "друштвене улоге" и управљање 
корпорацијама. Поред тога aс институционална инфраструктурна парадигма 
фокусирана је и на формална и на неформална правила уређења 
управљања, она омогућава холистички поглед на сврсисходне радње које 
се користе за преобликовања ЦСР (Гегенхубер ет ал., 2022). 

 

Традиционално , Немачка је следила модел капитализма носиоца улога, за 
који се спорно да буде супериоран у поређењу са многим различитим 
врстама ЦСР-а због своје инхерентне обавезе према индустријској 
политици, уместо покушаја стицања позитивних односа са јавношћу (ПР) 
или двосмислене корпоративне кампање белог прања (О'Риордан & 
Хампден-Турнер, 2021). Ова традиционална оријентација заинтересованих 
страна подудара се са имиџом Немачке као снажне Координисане тржишне 
економије (ЦМЕ) (Финеголд ет ал., 2010) за разлику од неолибералних 
тржишних економија које доминирају САД и Великом Британијом. ЦМЕ као 
што је Немачка у великој мери карактерише висок ниво сарадње између 
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државе, организација послодаваца, као и организована радна снага, као и 
релативно висок ниво регулације у обликовању жељеног понашања 
различитих учесника на тржишту (Франсен, 2013). Такође је веома важно 
размотрити улогу коју Европска унија (ЕУ) игра на институционално 
окружење у Немачкој, јер Европска комисија намеће снажне принудне 
притиске кроз регулисање стандарда и иницијатива фокусираних на јачање 
ширења ЦСР праксе (Фуррер & Хотбрüгге, 2018). ЕУ ставља веома снажан 
акценат на социјална питања, и активно учествује и спроводи ЦСР праксе 
унутар својих земаља чланица кроз ЦСР Европу, која је постављена преко 
Европске комисије 2002. 

 

Немачко институционално окружење, међутим, има тенденцију да стави 
имплицитнији приступ у својим ЦСР изјавама (Клоссек & Ниппа, 2008; 
Маттен & Моон, 2004) за разлику од својих америчких колега који су веома 
активни, експлицитно у потрази за ЦСР стварима. Међутим , ова 
компаративна разлика је повезана са оправдањем да су компаније са 
седиштем у САД много више вођене од стране акционара и стога 
оправдавају своје трошкове везане за ЦСР за економска/финансијска 
средства (Клоссек & Ниппа, 2008; Хартман , Рубин & Дханда, 2007). Док је у 
Немачкој у фокусу комуникација заинтересованих страна и постоји 
одрживији приступ и етичка линија размишљања у њиховим ЦСР 
доктринама (О'Риордан & Хампден-Турнер, 2021). Са друге стране, може се 
тврдити да Немачка ставља већи нагласак на питања ЦСР-а због дијалога 
који се одржава са заинтересованим странама које имају јачи и дугорочнији 
утицај на компанију (Финеголд ет ал., 2010; Пфеффер & Саланцик, 1978). 
Поред тога, у Немачкој постоји све активнији еколошки покрет кроз 
ангажовање Зелене странке и разних невладиних организација које све 
више врше притисак на политичке институције и корпоративну политику 
(Фуррер & Хотбрüгге, 2018). Не треба без основа помињати сталну 
активност синдиката радника унутар Немачке која подстичи права радника. 

 

Недавно је Савезна влада одобрила Национални акциони план за пословна 
и људска права за 2016-2020. (НАП). Савезна влада утврђује одговорност 
немачких фирми дуж ланаца снабдевања и вредности у НАП-у. Акт о 
корпоративним обавезама у мрежама добављача легитимише обавезе 
немачких фирми да штите људска права у светским ланцима снабдевања 
(ЦСР у Дојчланду - Федерално министарство за социјална питања, 2022). 
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5.2.2 . Ниво свести становништва или значај корпоративне друштвене 

одговорности 

 

Иако је ЦСР добро утврђена идеја, свест јавности о а повећана је 
одговорност предузећа у решавању еколошких питања, укључујући 
глобалне климатске промене, обновљиву енергију и нуклеарну енергију. 
(Фуррер & Хотбрüгге, 2018). Одређени скандали и катастрофе у које су 
умешане немачке фирме само су повећали ту свест становништва о 
неопходности ЦСР-а. На пример, О'Риордан & Хампден-Турнер (2021) 
истичу бескрупулозне праксе водећих организација, укључујући АДАЦ, 
Ацандор, Сцхлецкер, Маннесманн-Водафоне, МАН и Сиеменс, између 
осталих. Они стоје у сенци актуелне критике у вези са оним што је 
проглашено "највећим индустријским скандалом у историји Немачке": 
Фолксваген (ВW) превара са емисијама дизелаша (Продуктион, 2018; О 
'Риордан & Хампден-Турнер, 2021). Разне организације извршиле су кључну 
улогу у разоткривању скандала 'Дизелгејт', на који се колоквијално говори, 
сугеришући да би се привођење велике корпорације правди могло 
сматрати достигнућем цивилног друштва (Родос, 2016.). 

 

Данашње друштво све више очекује да фирме наступају одговорно. 
Истовремено , међународни стандарди постају све захтевнији. Савет УН за 
људска права је, на пример, одобрио Водеће принципе УН о пословању и 
људским правима, а ОЕЦД је изменио своје Мултинационалне смернице за 
предузећа 2011. године (ЦСР у Дојчланду - Федерално министарство за 
социјална питања, 2022). 

 

Демонстрирање забринутости за друштвене и еколошке интересе је нешто 
што је инхерентно вредновано од стране јавног мњења, креатора политике, 
и тако може утицати на вредновање корпорације као што Клоссек и Ниппа 
(2021) истичу у свом примеру употребе Индекса одрживости Дау Џонса 
(видети http://www.sustainability-index.com). Многе компаније дефинитивно 
имају користи од високог ранга у индексима одрживости и избегавања 
високих ранг листа као великих емисија CO2, посебно ако су такве фирме 
редовно изложене глобалном медијском извештавању или се ослањају на 
јаке глобалне брендове. 
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5.3 . Развој корпоративне друштвене одговорности у Шпанији 

 
У Шпанији, као и у другим земљама, управљање корпоративном 
друштвеном одговорношћу (ЦСР) подразумева признавање и интеграцију у 
управљање и пословање организације социјалних, радних и еколошких 
брига и поштовања људских права која генеришу политике, стратегије и 
процедуре које задовољавају те забринутости. 

 

Први шпански допринос у области комуникације организација, окупљање и 
повезивање концепата односа са јавношћу и корпоративне друштвене 
одговорности, датира из 1994: "Акције за односе са јавношћу: фондација 
(Гарцíа Нието, 1994)". У овом раду, концепт корпоративног темељног 
ентитета као институционализованог облика вежбе повезан је са 
друштвеном одговорношћу организације. 

 

У области пословања и ЦРС-а, од 2002. Доказ за то је велики број компанија 
које су се претплатили на принципе Глобалног компактног који подржавају 
Уједињене нације у односу на друге земље. У тој области треба напоменути 
да је 2002. Цифра која се 2012. попела на 180, а од 2020. на више од 500. 
Велике шпанске компаније такође су се држале –и задржале- позиције 
истакнуте на ранг листи оних индекса који процењују учинак у одрживости, 
чак и водећи на светској ранг листи свог сектора. Дуж ових линија вреди 
истаћи Дау Џонс индекс одрживости (ДЈСИ) и FTSE4Good индекс. 

Из ове перспективе, Корпоративна друштвена одговорност не може 
бити пуки маркетиншки инструмент, а правилан начин њеног развоја је 
њено интегрисање у глобалну стратегију компаније и примена у дневним 
операцијама. У том смислу, ЦСР акције које повезују компаније и јавне 
администрације треба да теже следећим циљевима: 

 

 Појачајте обавезе компанија и администрација Јавност потребама и 
бригама друштва, међу којима је и генерација запошљавања. 

 Допринети јачању одрживих модела менаџмента који помажу 
компанијама да буду конкурентније и јавним администрацијама 
ефикаснијим. 

 И на крају, промовисање оних програма друштвене одговорности који 
јачају међународни кредибилитет и конкурентност шпанске 
економије, заједно са одрживошћу и социјалном кохезијом 
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5.3.1 . Институционално окружење 

 

У Шпанији, Јавна управа је одлучно приступила имплементацији ЦСР-а у 
Шпанији, како у самој јавној администрацији, тако и у својој пословној 
мрежи. Учествовала је активно и са водеће позиције у акцијама које је 
Европска унија спровела по том питању. 

 

Рад који је закључен оснивањем Државног савета за корпоративну 
друштвену одговорност у Шпанији, као покретач промоције свих јавних 
политика у овој области, и објављивањем Закона о одрживој економији. У 
приватном сектору постоје бројне организације свих врста које раде у 
корист интеграције ЦСР-а у јавни и пословни менаџмент. Шпанска глобална 
компактна мрежа је једна од њих. 

 

У последњој деценији у Шпанији су развијене бројне јавне иницијативе за 
промовисање друштвене одговорности компанија, у Општој државној 
администрацији, као и на регионалном нивоу, као и са нивоа аутономне 
заједнице. Прва јавна иницијатива датира од 27. 

 

Ова иницијатива се може сматрати првом од многих која би била 
спроведена у наредној деценији, где бисмо истакли стварање Форума 
експерата за ЦСР 2005, стварање 'ЦСР Белог папира' 2006. који чини 
Државни савет за друштвену одговорност (СЕРСЕ на шпанском). 

 
 

Државни савет за друштвену одговорност (СЕРСЕ) 
Које је Министарство рада и социјалне економије дефинисало као 
"саветодавно и консултативно тело приложено Министарству рада и 
социјалне економије, чији је циљ промовисање иницијатива о 
корпоративној друштвеној одговорности, такође предлажући Влади мере 
којима се посебна пажња посвећује јединствености смИШ-а". 
Конституисана Краљевским декретом 221/2008, од 15. Тренутно се ова 
Уредба модификује објављивањем РД 144/2021, од 9. марта, којим се уводи 
низ мера у циљу олакшавања доношења одлука, путем консензуса 
присутних чланова простом већином. 

 

Њен састав пада на Председништво и Секретаријат овог тела, подељен 
између Министарства рада и социјалне економије, и Генералне дирекције 
за самозапослени рад, социјалну економију и корпоративну друштвену 
одговорност, заједно са 48 чланова, распоређених у 4 групе од по 12 (РД 
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144/2021). Ове групе одговарају пословним организацијама, синдикатима, 
телима или институцијама са признатим присуством у области ЦСР-а и јавне 
администрације (како опште тако и регионалне). 

 

Стога се суочавамо са саставом квадрипартита и паритета, с обзиром да се 
родна перспектива уводи у свој састав, кроз три специфичне радње: 
употребу несексистичког језика; укључивање , у оквиру састава Савета, 
удружења или организација које раде у области једнакости; и , на крају, да 
гарантује једнак састав између мушкараца и жена у структури Савета. 

 

Међу циљевима који се спроводе, можемо да истакнемо: 

 Припрема и изнајмавање извештаја и студија, било, на сопствену 
иницијативу, или које је наручила Влада.

 Успостављање стандарда који траже усклађивање у објављивању 
извештаја о одрживости или ЦСР извештаја, од стране компанија.

 Анализа еволуције ЦСР-а, како у Европи, Шпанији, тако и у трећим 
земљама.

 Пренесите иницијативе и јавне прописе о ЦСР-у који утичу на 
компаније, организације и јавне институције.

 
 

Шпанска стратегија корпоративне друштвене одговорности (2014-2020). 
То је документ који је припремило Министарство за запошљавање и 
социјално осигурање, у сарадњи са другим министарским одељењима, 
аутономним заједницама и локалним ентитетима, преко ФЕМП-а, а СЕРСЕ је 
задужена за своју студију; сачињена са визијом "подршке развоју 
одговорних пракси у јавним и приватним организацијама како би они 
постали значајан покретач конкурентности земље и њене трансформације 
ка продуктивнијем, одрживом и инклузивном друштву и економији". 

 

Документ је сачињен са циљем промовисања акција усмерених на 
испуњавање троструког циља: 

 Промовишу акције које настоје да појачају обавезе компанија и јавних 
администрација потребама шпанског друштва.

 Допринети ојачавање модела одрживог управљања како би 
компаније постале конкурентније и јавне администрације 
представиле већу ефикасност.

 Промовишите програме друштвене одговорности који промовишу 
кредибилитет и конкурентност шпанске економије, заједно са 
одрживошћу и социјалном кохезијом.
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Слика 5.1: Структура Шпанске стратегије за корпоративну друштвену 
одговорност 2014-2020 

ПРИНЦИПА ВИЗИЈА СТРАТЕШКИ 

ЦИЉЕВИ 

СТРАТЕШКЕ ЛИНИЈЕ 

Конкурентност Подршка 

одговорним 

праксама у јавним 

управама и 

приватном сектору 

Циљ 1. Подстицање 

и промовисање 

ЦСР-а унутар 

компанија, јавних и 

приватних 
институција. 

1 . Промовишите 

ЦСР као елемент 

удомљавања 

одрживих 

компанија 

Социјална кохезија  Циљ 2. 

Идентификујте и 

промовишите ЦСР 

као конкурентну 

имовину и 

образовну 
социјалну кохезију. 

2 . Интегрисати ЦСР 

у обуку и 

истраживање. 

Дељена вредност  Циљ 3. Дифузију 

ЦСР вредности 

унутар друштва 

3 . Добро 

управљање и 

транспарентност за 

повећање 
поверења. 

Одрживост  Гол 4. Креирајте 
заједнички оквир за 

целу земљу. 

4 . Одговорно ХР 

менаџмент 

Транспарентност   5 . Друштвено 

одговорно улагање 

Добровољност   6 . Добављачи 

   7 . Одговорно 
утрошите 

   8 . Животна средина 

Ова стратегија, испуњавајући своју улогу заједничког оквира, дефинише низ 
одговорности за сваког актера у овом социоекономском контексту, где 
можемо да истакнемо: 

 Одговорност Јавне управе: Ширење ЦСР-а у друштву; уверите се да 
организације на реалан начин претпостављају ово; да обезбеде 
прогресивни продор ЦСР-а у продуктивну тканину и да буду јасни 
примери одговорних ентитета у њиховим сферама утицаја.

 Одговорност предузећа: Прилагођавање ЦСР стратегије 
карактеристикама компаније и њеној социоекономској ситуацији;
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одржавање снажног и флуидног канала комуникације са својим 
заинтересованим странама; доприносе одрживом развоју кроз 
посвећеност иновацијама и добрим праксама. 

 Одговорност Компаније у целини: Будите свесни своје улоге 
потрошача или инвеститора; доприносе бриги за животну средину 
спровођењем акција усмерених на рециклажу, уштеду енергије или 
производњу отпада.

 

Стога ова стратегија уздиже ЦСР на кључни елемент за: а) друштво уопште; 
б ) јавне администрације; и ц) све врсте предузећа или организација. 

 
 

5.3.2 . Ниво свести становништва или значај корпоративне друштвене 

одговорности 

 

Шпанска пословна заједница остаје чврсто посвећена корпоративној 
друштвеној одговорности. То се огледа у еволуцији броја ЦСР пројеката које 
предузимају наше компаније: они су се утростручили у последњих седам 
година - од 4.500 иницијатива у 2013. години, у поређењу са скоро 13 
хиљада спроведених у 2019. 

 

У 2020. години ова посвећеност друштвеној димензији је акцентована. Ове 
године, у којој је здравствена криза изазвана Цовид-19 довела у питање 
политичке и економске системе широм света ─ као и друштво у целини ─ 
још једном је истакла посвећеност и одговорност компанија најугроженијим 
групама. 

 

Наиме , према ВИИ Извештају о корпоративном друштвеном утицају, 96 
одсто шпанских компанија развило је близу хиљаду пројеката повезаних са 
борбом против Ковид-19 у областима као што су здравствена и социјална 
помоћ, образовање или јачање ентитета који су највише погођени 
пандемијом. Процењује се да су укупно имали користи од 10 милиона људи 
у Шпанији. 

 

Образовање , запошљавање и здравство: Главни сектори погођени ЦСР 
пројектима 
Шпанске компаније посветиле су посебну пажњу друштвеним пројектима, 
покривајући основне потребе, које чине 86 одсто укупног броја иницијатива 
(9.095 пројеката). Међу њима су пројекти везани за образовање, 
запошљавање и здравство. Наиме , више од 70 одсто компанија извештава 
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да је спровело најмање један пројекат у једној од ове три области у 
последњих годину дана. 

 

Штавише, у поређењу са последњим издањем извештаја Серес-Делоитте, 
програми који се односе на здравство и социјалну помоћ стекли су углед, 
што представља 30 одсто од укупног броја (21 одсто у 2020. години). Слично 
томе, пројекти везани за запошљавање такође су нагло порасли у 
последњих годину дана: седам од десет компанија предузело је ову врсту 
иницијативе, 40 одсто више него 2020. 

 

Током ванредног стања, због Цовид-19, сектори здравства и социјалне 
заштите, заједно са образовним сектором, чинили су већину посвећености и 
напора компанија: 85% свих ЦСР иницијатива (974) одговарало је 
пројектима у ове три области. 

 

Када су у обзир групе погођене ЦСР пројектима које је предузело 76 
компанија које учествују у извештају, идентификовано је укупно 57 милиона 
корисника, укључујући људе који су у опасности од искључења, који су 
чинили 52 одсто од укупног броја корисника. Ове године, особе са 
инвалидитетом и жене су такође главне циљне групе на које су компаније 
усмериле своје ЦСР пројекте. 

 

Поред тога, вредно је пажње да је избијање кризе коронавируса 
оријентисало стратегију и фокус ЦСР пројеката ка подршци и охрабривању 
група које су највише погођене пандемијом: здравствених радника, 
клијената, пацијената, имиграната и људи који су у опасности од 
искључења, студената и запослених, између осталих. 

 

Запослени : основно средство за друштвени утицај организације 
Запослени су све посвећенији и свесни позитивног утицаја који, кроз 
волонтерске програме, могу имати на најугроженије групе, као и на 
животну средину. 

 

У 2019. години, према извештају СЕРЕС-Делоитте, више од 184.000 
запослених активно је учествовало у ЦСР пројектима. Наиме , 80 одсто 
компанија које учествују понудило је свом особљу могућност да се 
придружи корпоративним волонтерским тимовима. 

 

Број волонтера је такође експоненцијално порастао од 2018. године и 
тренутно има 167.741 запослених, што значи раст од 22 одсто и представља 
10,1 одсто радне снаге сваке компаније. 
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Вредно је истаћи да је током месеци после почетка узбуне у марту рад 
волонтера суочен са пандемијом био фундаменталан. Стотине програма и 
акционих планова покренуле су компаније у којима би запослени могли да 
учествују, доприносећи примерној дози солидарности. Према извештају 
СЕРЕС-Делоитте, током првог таласа пандемије спроведено је више од 
102.000 сати волонтерских активности, у којима је учествовало 16.205 
запослених из 70 шпанских компанија. 

 

Добар пример волонтерског пројекта током ове кризе можете пронаћи у 
"Аyудар ен тодо ло qуе подемос", који је развио Цорреос (шпански јавни 
пост сервис). 3.100 волонтера државне компаније сарађивало је на 
испоруци 900.000 килограма хране групама које су највише погођене 
пандемијом, као и професионалцима који су обављали суштинске задатке. 

 

Сарадња као покретач ЦСР иницијатива 
ЦСР пројекти које су шпанске компаније спровеле у 2019. години 
генерисали су више од 24.000 сарадњи са друштвеним субјектима. Овај 
однос између различитих социоекономских агената омогућава да се 
друштвени утицај ЦСР иницијатива развијених прошири, омогућавајући 
улазак нових линија финансирања и истовремено доприносећи изградњи 
кохезивније економске и социјалне климе. 

 

Пример односа у подацима, број сарадњи између компанија које учествују 
у ВИИ Серес-Делоитте извештају се учетворостручио од 2014. године, са 76 
сарадњи са другим ентитетима у просеку по компанији, на 318 у 2019. 
години. Поред тога, у смислу финансирања, консолидација ових стратешких 
савеза омогућила нам је да прикупимо 83 милиона евра додатних 
инвестиција у буџет који је првобитно додељен ЦСР пројектима. 

 

Поред тога, сарадња између компанија у борби против пандемије се 
интензивирала током стања узбуне. Наиме, према извештају СЕРЕС- 
Делоитте, у овом периоду идентификовано је укупно 6.065 ентитета који су 
били укључени у специфичне пројекте против Ковид-19, које је предузело 
70 шпанских компанија. 

 

Улагање у ЦСР пројекте у Шпанији се утростручило од 2013 године 
Улагање у иницијативе са друштвеним утицајем у Шпанији достигло је 1.429 
милиона евра у 2021. У односу на економску тракцију генерисану кроз 
имплементацију ЦСР пројеката, вреди напоменути да се велики део 
инвестиција компанија обавља на међународном нивоу: 76 одсто тврди да 
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спроводи ЦСР активности изван Шпаније, што чини 62 одсто укупних 
инвестиција. 

 

Када су у питању инвестиције усмерене на ублажавање негативних 
економских и социјалних ефеката изазваних Цовид-19, компаније које су 
анализирале у извештају уложиле су, између осталих, укупно 281 милион 
евра у пројекте у области здравства и социјалне заштите и финансирања и 
јачања ентитета. 
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5.4 . Развој корпоративне друштвене одговорности у Србији 

 

 
5.4.1 . Институционално окружење 

 

Институционални контекст ЦСР – национални услови, традиција и 
ставови 
Корпоративна друштвена одговорност (ЦСР) значи да компаније на 
добровољној бази интегришу социјалне и еколошке принципе у своје 
пословање и понашају се етички према свим заинтересованим странама. С 
обзиром на то да постоје различита објашњења о принципима који би 
требало да буду укључени у пословање компаније и које обавезе има 
према друштву, постоје различити приступи овом концепту. Међутим , неки 
од најзахтеванијих ЦСР концепата су: Керолова пирамида ЦСР-а и Трострука 
доња линија. Керол верује да компаније имају: економску, правну, етичку и 
филантропску одговорност, коју представља у облику пирамиде. Према 
Трострукој доњој линији, одговорности компанија су троструке: 
остваривање профита, етичко понашање према запосленима и друштву 
(људима) и добровољно решавање еколошких проблема и брига о 
животној средини (планети). 

 

Европска унија придаје велики значај промоцији и имплементацији 
концепта ЦСР јер може имати позитиван утицај на остваривање својих 
стратешких циљева, како би ЕУ постала најконкурентнија и најдинамичнија 
економија заснована на знању на свету. Комисија ЕУ у"Зеленом папиру" 
(2001. и 2005. године) дефинише ЦСР као скуп активности компаније са 
циљем испуњавања законских обавеза дефинисаних законом и уговорима. 
Међутим , ЦСР се посматра и као делатност којом компанија испуњава 
обавезе које не проистичу само из формално правног оквира, већ као 
улагање у развој људског капитала, заштиту животне средине и унапређење 
односа са свим заинтересованим странама. Према овом извештају, 
друштвено одговорно понашање има унутрашњу димензију, а то је 
одговорно управљање људским ресурсима, обезбеђивање здравог и 
безбедносног радног окружења, одговорно прилагођавање променама, 
рационално коришћење природних ресурса за обављање пословних 
активности и управљање ризицима, као и спољна димензија, која се огледа 
као одговорно понашање компанија према спољним актерима (купцима, 
добављачима, конкурентима, државу , стратешке партнере). 

 

Србија прихвата европски приступ ЦСР-а и покушава да следи смернице 
Комисије ЕУ у вези са применом овог концепта у пракси. Нажалост , због 
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великог броја институционалних и других проблема, резултати примене 
овог концепта у земљи су лошији у поређењу са просеком ЕУ, посебно у 
поређењу са лидерима на том пољу. Један од разлога за овакву ситуацију је 
низак ниво свести менаџера у српским компанијама о значају ЦСР концепта 
и недостатку знања и вештина за његову примену у пракси. Да би се ова 
ситуација променила, неопходно је идентификовати празнине и радити на 
унапређењу едукативних програма који ће омогућити развој знања и 
вештина неопходних за успешну примену ЦСР-а у Индустрији 4.0. У том 
светлу је од суштинског значаја анализирати тренутну ситуацију у области 
ЦСР-а у Србији, идентификовати знања и вештине које имају менаџери и 
стручњаци из области ЦСР-а и предложити оквир пожељних компетенција. 

 

Ревиеw он ЦСР РС виеw - натионал девелопментс, тхеоретицал басе, 
легислатион басе 
ЦСР је релативно нов и још увек недовољно прихваћен концепт у Србији. На 
ову ситуацију утичу бројни фактори из прошлости, али и тежак период 
транзиције на тржишну економију, политичку и економску нестабилност и 
слично. Пре свега самоуправа која је била присутна у Србији пре 
дезинтеграције СФРЈ онемогућила је развој савременог корпоративног 
пословања и примену принципа друштвено одговорног пословања у 
пракси. У периоду централног планирања држава се побринула за 
социјалне проблеме. Компаније су такође биле приморане да ураде исто, 
али само због закона. Током деведесетих година, због ратова, инфлације, 
економских санкција, бомбардовања и других проблема, постојала је општа 
неизвесност на тржишту и у политици. То је навело менаџере и запослене 
да се не придржавају етичких принципа у доношењу одлука у борби за пуки 
опстанак, до веома честих кршења законских прописа и неодговорног 
понашања према интересним групама. Поред тога, држава, оптерећена 
бројним економским и политичким проблемима, није много обраћала 
пажњу на понашање компанија. То је довело до стварања средине у којој 
нико није много бринуо о последицама свог пословања на друштво и 
природну средину, што је изазвало ширење већ нагомиланих социјалних и 
еколошких проблема. 

 

ЦСР као тема у Србији појавио се после 2000. У пословни сектор стигла је са 
приливом страног капитала и отварањем представништава страних 
компанија које су србији донеле своју успостављену ЦСР политику и праксу. 
Истовремено , у невладином сектору појавиле су се иницијативе за 
потенцијалну сарадњу и партнерство између два сектора. Међутим , у 
јавним политикама, категорија и концепт ЦСР-а појавили су се крајем 2006. 
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Држава је тада схватила значај ЦСР-а и почела да ради на стварању 
институционалног окружења за свој развој и промовисању примера добре 
праксе. У том правцу направљен је одређени број докумената о планирању, 
стратегија, акционих планова, програма итд. Неке од тих стратегија су: 
Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, Стратегија за 
друштвено одговорно понашање за период 2010-2015, Стратегија одрживог 
урбаног развоја 2020-2030, итд. Међутим , појавили су се бројни проблеми у 
имплементацији ових стратегија, тако да резултати нису задовољавајући. 

 

Стратегија одрживог развоја усвојена је 2006. Она је у складу са Стратегијом 
одрживог развоја ЕУ, Лисабонском стратегијом ЕУ и стратегијом Србије за 
придруживање ЕУ. Усвојена су и два акциона плана за спровођење ове 
стратегије (један у 2010. години за период од 2009. до 2017. године и други, 
који је заменио претходни, за период од 2011. до 2017. године). Акциони 
планови ове стратегије обухватали су само један пројекат који је био 
директно везан за ЦСР - Увођење и имплементацију ЦСР система, који је 
био планиран за 2012. годину као пројекат који ће реалисати министарства 
за животну средину и радну и социјалну политику, Привредна комора 
Србије, компаније и удружења. Међутим , за овај пројекат, акциони 
планови предвиђају ни укупне трошкове и изворе финансирања, нити 
индикаторе учинка. Такође , Влада је усвојила извештаје о напретку у 
спровођењу Стратегије само за 2009. и 2010. годину, тако да није познато да 
ли је и на који начин овај пројекат реализован. 

 

Поред усвајања ове стратегије, одржан је и велики број других догађаја који 
су подстакли развој ЦСР-а у Србији. Хронолошки , најважнији тренуци су: 

 2006 - Усвојени су Кодекс пословне етике и Кодекс корпоративног 
управљања Привредне коморе Србије, којим су утврђени основни 
принципи и правила пословне етике. Ови принципи и правила 
требало је да буду обавезујући за компаније и чланове Коморе. Иако 
су намера и идеја били веома афирмативни, а кодекси требало да 
допринесу афирмацији пословне етике и ЦСР-а у Србији, они нису 
били широко прихваћени. Разлог за то нашао се у промоцији која није 
извршена на највишем нивоу, тако да су шифре истекле 2012. године. 

 2007 - Оснивање Глобалне компактне Србије, већ придруживање 
Глобал Цомпацт-у, највећем добровољном удружењу на свету 
посвећеном ЦСР-у. Иницијатор и један од оснивача Глобал Цомпацт-а 
у Србији је Народна банка Србије. Ово удружење у Србији сада има 
преко 90 чланова. Чланством у овој организацији, сви чланови су се 
обавезали да ће поштовати десет принципа Глобалног компакт-а у 
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области заштите људских и радних права, заштите животне средине, 
борбе против корупције и њихове промоције. 

 2007 - Балкански фонд за локалне иницијативе установио је 
годишњу ВИРТУС награду за корпоративну филантропију, као прву 
награду те врсте у Србији. Она додељује компаније које постављају 
ЦСР стандарде својом финансијском и не-финансијском подршком. 

 2007 - Привредна комора Србије први пут је основала и доделила 
националну награду ЦСР. 

 2008 - Основан је Форум пословних лидера Србије, који је касније 
променио име у Форум за одговорно пословање, као коалиција 
компанија у Србији које подстичу развој ЦСР-а. Форум је основан како 
би се пословни лидери повезали са представницима државних 
институција, међународних институција, пословних удружења и 
цивилног сектора. 

 2009 - Формиран је Савет Привредне коморе Србије за ЦСР. 
 

У складу са ставом ЕУ да је ЦСР један од суштинских елемената европског 
друштвеног модела и позитивно доприноси европској стратегији раста 
"Европа 2020", као неизоставном делу решења за "паметну, одрживу и 
социјално инклузивну Европу", Србија је усвојила Стратегију развоја и 
промоције ЦСР за период 2010-2015. Стратегијом су дефинисана три циља: 
промовисање концепта ЦСР-а, развој ЦСР праксе и стварање подстицаја и 
законских обавеза које би обезбедиле развој окружења погодног за 
ширење ЦСР-а. Улога владе у тако свеобухватној визији била је и 
мплементација мера које би створиле окружење прикладноза подстицање 
развоја, инклузије и одрживости. Већина мера предвиђених Стратегијом 
везаним за промоцију и развој ЦСР праксе, а мањи део иницијативама за 
измене прописа и мерама јавне политике. 

 

У низу промоција постојећих ЦСР пракси, настављено је додељивање 
награда Привредне коморе Србије за најодговорније предузеће у датој 
години и ВИРТУС награде. Међутим , с обзиром да ове мере немају 
довољну подршку медија, могло би се закључити да држава не посвећује 
довољно пажње њима. У циљу остваривања циља унапређења праксе 
компанија из области ЦСР-а, тим потпредседника Владе за спровођење 
Стратегије смањења сиромаштва и Агенције за промоцију страних 
инвестиција и извоза, реализовао је 2007. Међутим , ова база података није 
укључивала податке о ЦСР-у малих и средњих предузећа која учествују са 99 
одсто у привреди Србије. Ова база података до данас није ревидирана, тако 
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да оставља утисак недостатка озбиљности државе у актуелности ове 
области. 

 

У циљу остваривања циља у вези са стварањем подстицаја и законских 
обавеза за предузећа, усвојен је низ законских прописа, као што су: "Закон о 
прању новца", "Закон о финансијама", "Закон о заштити животне средине", 
"Закон о интегрисаној превенцији и контроли загађења", "Закон о 
стратешкој процени животне средине", "Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом", "Закон о сукобу 
интереса", "Закон о финансирању политичких странака", "Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја", "Закон о државној 
ревизорској институцији", "Закон о заштити потрошача" итд. Међутим , 
доследна примена ових закона није осигурана. Један од разлога за то су 
проблеми у правосуђу присутни у Србији (велики број злоупотреба у 
решавању спорова, судови су преплављени предметима, жалбе обично 
трају више од годину дана, рочишта у највећим и најпрометнијим судовима 
често се заказују два пута годишње, итд.). Као резултат ове ситуације само 
мали број ентитета који нису у складу са законом сноси одговарајуће 
санкције. 

 

Због бројних пропуста и проблема, Стратегија ЦСР-а добила је 
велики број примедби везаних за формулисање Стратегије, као и на 
њено спровођење. Што се тиче концепта Стратегије, кључне 
примедбе су следеће: а) не узима у обзир реалну тренутну ситуацију 
засновану на истраживању и поузданој статистици, б) не пружа 
комплетно организационо решење за тело које ће спровести 
стратегију, као и неопходне ресурсе, изворе финансирања, тачне 
одговорности, ц) не даје прецизне мере и индикаторе за праћење и 
процену резултата Стратегија. 

 
Проблеми у спровођењу Стратегије ЦСР су још озбиљнији: није 
формирана одговарајућа мрежа државних органа која ће на 
организован начин радити на имплементацији свих ових програма и 
пратити успех њихове имплементације, као што се то ради у 
земљама ЕУ. Тек у јануару 2012. усвојен је "Акциони план" за његову 
имплементацију. "Акциони план" предвиђа да ће спровођење ове 
стратегије бити одговорност "Министарства за рад, запошљавање и 
социјалну политику Републике Србије", а поверено је"Савету за 
развој и промоцију друштвене одговорности", као посебном телу у 
оквиру Министарства. Специфични задаци додељени су"Тиму за 
имплементацију", који би чинили представници јавног, приватног и 
цивилног сектора. Кључни проблем је што је после избора (2012) 
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дошло до политичких промена, тако да примена "ЦСР стратегије" 
није ни почела. 

 
 

5.4.2 . Ниво свести становништва или значај корпоративне друштвене 

одговорности 

 

Институционални контекст ЦСР – свест 
Концепт ЦСР-а је релативно нов за Србију, која почиње да се промовише у 
последње 2 деценије. У периоду од 2001. до данас постепено се повећава 
свест становништва о потреби за ЦСР-ом, као и познавање овог концепта. 
Међутим , већина грађана Србије и даље не разуме у потпуности суштину и 
значај овог концепта, тако да му не придају велики значај. 

 

Како грађани Србије доживљавају концепт ЦСР-а и шта очекују од 
компанија (како виде своје пословање и колико друштвена одговорност 
утиче на њихов избор приликом куповине или запошљавања) анализирано 
је у истраживању "Паметног колектива" и "Ипсос стратешког маркетинга" 
2005, 2008, 2010. и 2013. године, истраживањем грађана из свих делова 
Србије. Ове студије су показале да су грађани Србије - као потрошачи, 
запослени и чланови локалне заједнице, свесни утицаја који компаније 
имају преко ЦСР-а на њихов квалитет живота и спремни су да подрже развој 
нових пословних модела заснованих на нези одређеног друштвеног циља 
или друштва у целини. По мишљењу највише грађана Србије, компанија 
треба да буде одговорна у разним аспектима пословања како би се 
сматрала друштвено одговорном, што одражава њихово разумевање ЦСР-а 
као концепта на начин да је много шири од филантропије. Иако грађани 
препознају компаније као друштвене актере који треба да раде у интересу 
друштва и демонстрирају своју одговорност кроз различите аспекте 
пословања, мали број грађана (само 16 одсто) сматра да су компаније 
заиста друштвено одговорне. Ставови грађана о одговорности компанија у 
Србији у областима које сматрају најважнијим за ЦСР (брига о запосленима, 
потрошачима и локалној заједници) до данас се нису променили и тренутно 
су изузетно негативни. Овај резултат се делимично може објаснити великим 
неповерењем у све друштвене актере, укључујући, на пример, локалне 
самоуправе, за које само нешто већи проценат грађана сматра да раде у 
интересу друштва. 

 
Менаџери српских компанија такође су изразили незадовољавајући ниво 
свести о потреби за ЦСР- ом. Према речима великог броја руководилаца 
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српских компанија, држава би требало да води рачуна о социјалним 
проблемима, тако да нису придајали велики значај организовању 
пословања на друштвено прихватљив начин. Чак и менаџери који су 
сматрали ЦСР важним за своју компанију, углавном су је повезивања са 
разним облицима једновремене финансијске помоћи (спонзорисање 
културних, спортских и других непрофитних догађаја, донирање новца или 
опреме болницама или хуманитарним организацијама које помажу 
угроженим групама итд.), јер су, по мишљењу руководилаца највише 
компанија, донације највидљивији облик ЦСР-а с обзиром да компанија 
има највише користи од њих. Недавна истраживања показују да се ниво 
свести менаџера компанија у Србији о значају ЦСР-а повећао током година. 
Међутим , однос према ЦСР-у се није значајно променио због неодговорног 
понашања јавних предузећа, која врло често не испуњавају законске и 
уговорне обавезе и даје лош пример другим компанијама. Они су такође 
повезани са високим нивоом корупције, неправедном конкуренцијом и 
другим негативним проблемима. 

 

ЦСР - корпоративне политике и разумевање, важећи прописи 
Прво истраживање праксе компанија у Србији у области ЦСР (2007) 
показало је да постоје огромне празнине у поређењу са ЕУ. Изузетно мали 
број компанија у Србији имао је ЦСР менаџере. У некима од њих ЦСР је 
остављен директорима фондација, док су у свим другим компанијама те 
послове обављале службе за односе са јавношћу. Поред тога, резултати 
постигнути на пољу ЦСР-а углавном нису били укључени у извештаје, већ су 
пренети јавности путем веб сајтова или медија. 

 

Посматрано према елементима извештаја ЕУ за компаније у Србији, највећа 
пажња посвећена је ангажовању компанија у друштвеној заједници. Већина 
компанија је развила јединствене или периодичне програме за подршку 
решавању друштвеног проблема и само је изузетно мали број компанија 
(углавном мултинационалних компанија) применио ЦСР стратешки. Са 
становишта релевантних актера, заштита угрожених лица и заштита 
животне средине су области које су привукле највише пажње компанија у 
Србији. То се може објаснити чињеницом да се у условима економске и 
социјалне нестабилности, који прате транзицију, лако види помоћ 
угроженим људима и велики број интересних група. Поред тога, велики 
број компанија пружио је подршку образовању, уметности, култури и 
спорту спонзоришући културне, спортске и едукативне манифестације и 
слично. После унапређења друштвене заједнице, српске компаније придају 
велики значај заштити животне средине. Многе велике компаније имају 
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еколошке стандарде (ИСО 14001 или неке од специфичних стандарда за 
грану индустрије или саму компанију) али су спровеле "ад хоц" програме. 

 

Све у свему, утицај пословања компаније на животну средину у Србији у 
одређеној мери је узет у обзир, али су ефекти много слабији у поређењу са 
земљама ЕУ. Унутрашњој димензији ЦСР-а и пословној етици, компаније у 
Србији придају много мањи значај у поређењу са компанијама из земаља 
ЕУ. Проблеми корупције присутни су у свим њеним облицима (од комисије 
се понекад плаћа чак и најмања пословна трансакција, преко прања новца, 
рекетирања и притиска"тајкуна" и чланова организованих криминалних 
група). Мито и корупција су дубоко усађени у корпоративну пословну 
праксу и многи српски менаџери сматрају да је давање нерегистрованих 
поклона (у готовини или у неком другом облику) када је уговарање 
неизбежан део пословног живота. Стога било какве антикорупцијске мере 
не могу значајно да промене ову ситуацију. Такође, изузетно су наглашени 
разни облици неморалног понашања руководилаца према запосленима, 
као што су: непоштовање уговора о раду, незаконито отпуштање, 
прековремени рад дуже него што је дозвољено законом, често неплаћено, 
узнемиравање и сексуално узнемиравање запослених и лица која траже 
запослење. 

 

Недавна истраживања показују да се пракса ЦСР-а у Србији значајно 
променила. Много већи број компанија посматра ЦСР као саставни део свог 
пословања, али му ипак мали број њих прилази на дуге стазе и стратешки. У 
многим компанијама, посебно оним великим, постоје организационе 
јединице које се баве ЦСР питањима. Свест менаџера о значају ЦСР-а је на 
много вишем нивоу у односу на претходни период, али због недостатка 
стручности у овој области постоји јаз између жеље да компанија буде 
одговорна друштву и способности да се ЦСР спроведе стратешки. 

 

За већину топ менаџера у Србији, побољшање угледа и повећање 
вредности бренда водећи су мотиви у ЦСР-у. Насупрот томе, унутрашњој 
димензији ЦСР-а и пословној етици придаје се много мањи значај. Такво 
понашање доводи до парадоксалне ситуације у којој компаније спроводе 
филантропске активности како би привукле потрошаче, али потрошачи те 
активности не доживљавају као искрене и самим тим уопште не обраћају 
пажњу на њих. Сличне закључке можете пронаћи у истраживању 
спроведеном 2020. године. Већина компанија своје ЦСР програме спроводи 
кроз новчане донације, донације у производима (обично здравственим 
установама  због  пандемије),  кроз  волонтерске  активности  везане  за 
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размену знања, вештина или времена запослених или пружање различитих 
услуга (куповина производа друштвених предузећа, покретањем посебних 
пројеката и кампањом подршке мала и средњим предузећима). 

 

Транспарентност пословања је област у којој је остварен највећи напредак у 
последњих 20 година у односу на претходни период. Компаније све више 
представљају информације о свом комплетном пословању на својим веб- 
сајтовима. Преко 70% компанија чланица Форума за одговорно пословање 
извештава јавност о друштвеној одговорности објављивањем извештаја. 
Извештавање о одрживости постало је законска обавеза крајем 2019. 
године, након усвајања измена и допуна Закона о рачуноводству, које се 
односе на велике компаније са преко 500 запослених. Законска обавеза 
примењиваће се од 2021. године на извештаје издате за 2020. годину. 

 

Постигнут је одређени напредак у поређењу са претходним периодом и у 
односима са спољним актерима. Све већи број компанија обраћа пажњу на 
однос према потрошачима, посебно у областима у којима постоји јака 
конкуренција. Сви производи имају јасне декларације о садржају и 
карактеристикама производа, рад малолетника се не користи, многе 
компаније подстичу развој локалног предузетништва. Међутим , још увек 
постоје наглашени проблеми као што су непридржавање уговорних 
обавеза, неадекватно сервисирање производа у гарантном року итд. 
Најмање напретка је постигнуто у унутрашњој димензији. Формално , 
већина одговорних компанија спроводи мере везане за људске ресурсе, 
посебно у области образовања, јер то доприноси привлачењу 
најталентованије радне снаге, али проблеми везани за дискриминацију, 
различите облике малтретирања, прековремени рад итд. Према подацима 
Форума за одговорно пословање, на пример, у 2019. години 6.000 
послодаваца у Србији није редовно плаћало доприносе за запослене, а дуг 
за ову обавезу био је око 1,2 милијарде евра. То је довело до тога да 
108.000 запослених нема повезану дужину услуге. 

 

Постојећи универзитетски програми на ЦСР-у у РС и доминантни концепти 
на ЦСР-у 
Формално и формално образовање игра значајну улогу у развоју знања и 
вештина менаџера за примену ЦСР концепта. Зато је веома важно радити 
на унапређењу постојећих универзитетских програма и курсева за 
едукацију будућих менаџера у области ЦСР-а. Такође , од великог је значаја 
радити на развоју вештина актуелних менаџера, што ће им олакшати 
примену када је реч о практичној имплементацији ЦСР концепта. 
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Постојећи наставни програми на универзитетима у Србији решавају низ 
питања из области ЦСР-а. Програми који су директно везани за проучавање 
ЦСР-а су најчешћи на економским факултетима свих државних универзитета 
у Србији. Следећи предмети су присутни у постојећем наставном програму: 
Корпоративна друштвена одговорност (на Универзитету у Крагујевцу), 
корпоративно управљање и пословна етика (на Универзитету у Нишу), 
Управљање природним ресурсима и заштита животне средине (на 
Универзитету у Београду), Пословна етика и управљање животном 
средином (на Универзитету у Новом Саду). Сваки од ових наставних иницију 
покрива неке или све области ЦСР-а. Поред тога, студија основа ЦСР-а је 
саставни део слогова менаџмента, стратешког менаџмента и маркетинга на 
свим универзитетима. 

 

Концепти ЦСР-а који се најчешће представљају у академској литератури су: 
смернице ЕУ наведене у Зеленом извештају, Керолова пирамида, Трострука 
доња линија и Котлерово и Портерово виђење ЦСР-а. Концепт ЕУ такође је 
широко заступљен у пословној пракси и националним политикама, 
истраживањима и научним радовима. Теоретски , најцитиранији концепт 
(који се налази у уџбеницима у Србији и који се наводи у научним радовима 
универзитетских професора) је Керолова пирамида ЦСР-а. Такође , веома 
искоришћени приступи у настави и често наведени у научним радовима су 
Котлерово виђење и Портерово виђење ЦСР-а, посебно у предметима из 
области маркетинга, као и у завршним радовима студената који испитују 
утицај ЦСР-а на перформансе компаније и заједнице. Следећи широко 
прихваћени ЦСР концепт је "Трострука доња линија", према којој су 
одговорности компаније троструко веће: "профит" - "људи", "планета". Овај 
концепт је саставни део слога финансијског извештавања на већини 
универзитета. Такође , највећи број обука, курсева и радионица се заснива 
на овом концепту. 

 

Тренутно развијене компетенције – Знање, Вештине, Атрибути 
На основу анализе постојећих образовних програма и менаџерске праксе у 
Србији, може се закључити да ученици - будући менаџери, и постојећи 
менаџери, имају одређена знања о ЦСР-у. Обе групе су упознате са 
суштином концепта, али многе од њих нису упознате са свим његовим 
елементима и немају вештине неопходне за његову адекватну 
имплементацију. Како је горе објашњено, у Србији се ЦСР углавном своди 
на корпоративну филантропију. Већина руководилаца у српским 
компанијама има знање и искуство за спровођење филантропских 
активности. Велики број руководилаца српских компанија такође поседује 



 

 
 

знање и искуство у примени еколошких стандарда. Стога је екологија област 
у којој је знање о неопходности ЦСР-а на релативно задовољавајућем 
нивоу. Међутим , пожељно је проширити знање менаџера најмодернијих 
концепата у овој области. 

 

Најпроблематичнији сегмент ЦСР-а у Србији везан је за унутрашњу 
димензију ЦСР-а. Свест менаџера о значају одговорног понашања за 
одржавање најталентованијих кадрова је на ниском нивоу. Такође, 
познавање елемената везаних за одговорно понашање према запосленима, 
одговорно реструктурирање, управљање ризицима и етичко понашање је 
веома ниско. Зато су потребни нови програми наставног програма и 
неформалног образовања да би се попуниле ове празнине. 

 

Кључни проблем у имплементацији ЦСР програма су вештине. У Србији 
већина компанија спроводи ЦСР програме периодично и без претходног 
планирања, јер њихови менаџери нису свесни предности стратешког 
приступа и генерално нису компетентни да развијају и спроводе ЦСР 
стратегију. Како обично имају развијене маркетиншке вештине, често 
примењују ЦСР програме у виду периодичних акција које привлаче пажњу 
потрошача. Међутим , такви поступци доносе само краткорочну корист 
друштву и компанији. С друге стране, истраживање показује да постоји јаз 
између жеље компаније да обезбеди дугорочну корист друштву и 
способности да се она реализује. Зато се морају организовати обуке и 
едукативни програми за постојеће менаџере како би развили своје вештине 
за планирање дугорочних ЦСР програма и стратешки им приступили. 

 

Анализом слогова постојећих предмета на различитим универзитетима који 
се баве одређеним аспектима ЦСР-а, може се закључити да студенти, 
будући менаџери, током своје студије стичу важне облике знања и вештина 
повезаних са овим концептом. Анализа показује да студенти, будући 
менаџери, на различитим универзитетима могу да стекну следеће облике 
знања: а) основна знања о концепту ЦСР-а и утицају компаније на друштво и 
животну средину. б ) основно познавање елемената ЦСР, ц) основних знања 
из области пословне етике, д) основног познавања моралних принципа, 
стандарда и кодекса етике, е) основног познавања права, обавеза и 
одговорности у области безбедности и здравља на раду, ф) концептуалног 
знања о одрживом развоју и еколошким показатељима развоја 
организација и економске активности уопште. ф ) основна знања о 
негативним утицајима на животну средину као последица људских 
активности у области енергетике, рударства, индустрије, пољопривреде, 
водозадства, шумарства, урбаног развоја, саобраћаја, туризма, г) основног 

138 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 



 

 
 

познавања мера, услова и инструмената у систему заштите животне 
средине и могућности и начина ангажовања еколога у поменутом систему. 
Када је реч о вештинама које би студенти на српским универзитетима могли 
да стекну, најважније су следеће: а) способност идентификовања утицаја 
ЦСР на корпоративну културу, б) решавање пословних и моралних дилема, 
ц) независно морално расуђивање, д) примена мера из области управљања 
актерима, е) идентификација и примена мера у случају одступања од 
безбедности и законских прописа у радној средини, ф ) способност да 
предузме мере усмерене на смањење негативног утицаја на животну 
средину, као и да унапреди систем заштите животне средине, г) анализу 
стварних пословних проблема у области ЦСР-а. 

 

Компоненте индустрије 4.0, димензије, приказ РС 
Четврта индустријска револуција, позната и као Индустрија 4.0, почела је 
последњих година. Ова тема је посебно релевантна од 2016. године, када је 
постављена као главни фокус Светског економског форума, чији је оснивач и 
извршни председник Клаус Шваб. Према Речима Клауса Шваба, темељи на 
којима је изграђена четврта индустријска револуција су - вештачка 
интелигенција, роботика, Интернет оф Тхингс, аутономна возила, 3D 
штампање, нанотехнологија, биотехнологија, наука о материјалима, 
складиштење енергије и квантно рачунање. Након овог објашњења, 
сковани су бројни други приступи који објашњавају садржај Индустрије 4.0. 
Упркос разликама у садржају Четврте индустријске револуције, заједничка 
тачка гледишта је да се она заснива на интернет конекцији, роботизацији и 
потпуној аутоматизацији производних процеса, дигитализацији 
производње и потрошњи и сајбер безбедности. 

 

У циљу подршке и охрабривања 4. индустријске револуције у свим 
земљама, ЕУ је направила "Стратегију паметног, одрживог и инклузивног 
раста 2010-2020. године ЕУ" и "Обновљену Стратегију индустријске 
политике ЕУ" у 2017. години, као и "Стратегију истраживања и иновација за 
паметну специјализацију 2014-2020" и предузела велики број различитих 
мера у правцу њихове успешности У складу са тим, већина европских 
земаља предузела је посебне иницијативе и развила стратешка документа 
за убрзано увођење технолошких иновација и отклоња последица ове 
револуције. Такав је програм "Индустрија 4.0" у Аустрији, "Л'Индустрие ду 
Футур" у Француској, "Катапулт" у Великој Британији, "Паметна индустрија" 
у Холандији и други. Стратешки документи влада имају за циљ стварање 
националних услова за искоришћавање Предности Четврте индустријске 
револуције. Србија је прихватила постизање ЕУ и обавезала се да ће је у 
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потпуности спровести. Почетком 2020. године земља је усвојила "Стратегију 
индустријске политике за 2021-2030" и "Стратегију паметне специјализације 
РС 2020-2027". 

 

Стратегија индустријске политике Србије за 2021-2030. годину усклађена је 
са "Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста 2010-2020. године 
ЕУ" и "Обновљена Стратегија индустријске политике ЕУ" из 2017. године. 
Кључни приоритети ове стратегије су: а) јачање људских ресурса за потребе 
динамичног развоја РС; б ) дигиталну трансформацију економије; ц ) 
стимулисање иновација у правцу дигиталне трансформације; д ) повећање 
инвестиција у физичку, дигиталну и социјалну инфраструктуру; е ) повећање 
конкурентности на међународном тржишту и ф) стимулисање циркуларне 
економије и смањење загађења животне средине. Циљ ове стратегије је 
повећање конкурентности српске индустрије кроз дигиталну 
трансформацију и већу примену најсавременије технологије за Индустрију 
4.0. 

 

"Стратегија паметне специјализације за 2020-2027 РС" усклађена је са ЕУ 
"Стратегија истраживања и иновација за паметну специјализацију 2014- 
2020". Циљ ове стратегије је развој и пласирање врхунских иновативних 
производа и услуга на глобално тржиште. Фокусиран је на развој 
активности, мера и инструмената за подстицање боље сарадње кључних 
актера из економског, научног и истраживачког сектора у областима 
специјализације по принципима "Колаборативне иновације". Неке од 
приоритетних области утврђених овом стратегијом су: 1) Подаци до одлуке - 
Индустрија 4.0, 2) Биг дата & Аналyтицс, 3) Цлоуд технологије 4) Интернет 
оф Тхингс 5) Развој прилагођеног софтвера. За спровођење ове стратегије 
усвојен је Акциони план за 2021-2022. годину, којим се утврђујеs велики 
број програма и мера усмерених на остваривање циљева у приоритетним 
областима. 

 

Стога се са обе стратегије РС дигитална трансформација економије и развој 
Индустрије 4.0 дефинишу као кључни приоритети. С друге стране, анализе и 
тестови обављени током припреме ових стратегија показују да је изузетно 
мали сегмент домаће индустријске производње на трагу дигиталне 
трансформације, а услови и развојни потенцијали Индустрије 4.0 у Србији су 
неупоредиво мањи у односу на земље чланице ЕУ са великом 
индустријском основом. Резултати истраживања Ј. Јоковића показују да је: 
а) само 12,6% компанија из производног сектора увело индустријске 
роботске технологије, б) само 2,8% компанија из овог сектора користи нано- 
технологије у производним процесима, ц) само 2, 8 процената компанија у 
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производном сектору користи процесне технике за композитне материјале 
(нпр. д ) 2,1% предузећа користи технологије производње адитивних 
производа за брзо прототипинг (нпр.3D штампање, СЛС, СЛТ, СЛМ, ЕБМ 
методе), е) 31,6% је увело технологије планирања и управљања 
компјутерским помагалима. Поред тога, компаније које су увеле неке од 
концепата Индустрије 4.0 у своје производне погоне углавном су их увеле 
на ниском нивоу искоришћености капацитета. Најновија истраживања 
показују да је у условима пандемије вируса Ковид-19 дигитализација у 
Србији била већа него икада раније и да је остварила изузетно високе стопе 
раста. Многе компаније су, због пандемије, биле приморане да открију шта 
се може урадити са дигитализацијом и са новим начинима рада у 
виртуелном окружењу, а као резултат тога брзина процеса дигиталних 
трансформација у Србији знатно се убрзала (скоро десетоструко). То значи 
да Србија има велики потенцијал за брзу дигиталну трансформацију. 
Међутим , Србија је на веома ниском нивоу примене технологија које 
укључују Индустрију 4.0, тако да је потребно уложити много напора да би се 
достигао просек ЕУ. 

 

Изазови индустрије 4.0 - димензије, приказ РС 
Кључни изазови 4. индустријске револуције везани су за а) финансирање 
нове технологије и аутоматизације производних процеса и б) решавање 
друштвених проблема који ће настати као резултат увођења нове 
технологије у свакодневни и пословни живот. 

 

Како је објашњено, 4. индустријска револуција подразумева увођење нове 
технологије. Упркос чињеници да још увек не постоји јединствено 
мишљење које технологије укључује, оно подразумева аутоматизацију свих 
процеса, а његова имплементација захтева огромна улагања. Према 
истраживању "ПрицеwатерхоусеЦооперс", 907 милијарди долара уложено 
је у дигиталну трансформацију 26 најразвијенијих економија. Процене тих 
инвестиција за Европу су 90 милијарди ЕУР годишње. Очигледно је да тако 
велике инвестиције могу да генеришу само изузетно високо развијене 
економије. Поред тога, треба узети у обзир да се та средства обрачунавају 
узимајући у обзир остварени ниво дигитализације најразвијенијих земаља. 
Када је реч о Србији, изазови су још већи, јер је постигнути ниво 
дигитализације много мањи, а економска моћ привреде да генерише 
капитал много мања. Истраживања показују да је постигнути ниво 
дигитализације у Србији далеко нижи у поређењу са најразвијенијим 
земљама ЕУ (према ДЕСИ индексу, Србија је на 29. месту); ниво 
аутоматизације пословних процеса за традиционалну индустрију је такође 
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на ниском нивоу, а велики број малих и великих малих и великих предузећа 
уопште не планира пројекте из области дигиталне трансформације. Српски 
ИКТ сектор је извозно оријентисан, али тренутни извоз ИКТ сектора 
углавном се заснива на пружању нискобуџетних софтверских услуга 
клијентима из развијених земаља, док је ангажовање Технологија 
Индустрије 4,0 релативно мало. Веома озбиљан проблем је и недостатак 
људских и финансијских капацитета у државним институцијама за 
подстицање дигиталне трансформације. Једном речју, постигнути ниво 
дигитализације је изузетно низак. 

 

С друге стране, инвестиционе могућности Србије су веома ограничене. Не 
постоји недовољан ниво домаћих приватних и јавних инвестиција у односу 
на БДП у поређењу са другим земљама централне и источне Европе; 
постоји велики број неразвијених и девастираних области и велика разлика 
у развоју између различитих округа; процедуре за доделу подстицаја су 
сложене и врло често повезане са корупцијом; ниво економског развоја је 
низак. Из тих разлога обезбеђивање извора финансирања технологије која 
ће подржати развој Индустрије 4.0 представља огроман изазов у Србији. 

 

Следећи велики изазов који представља Индустрија 4.0 је решавање 
социјалних проблема који ће настати увођењем нове технологије. 
Најосетљивија друштвена последица 4индустријске револуције везана је за 
запошљавање. Може се очекивати да ће око 30-50 одсто запослених у 
производњи бити изложено ризику да изгубе посао због потпуне 
аутоматизације у блиској будућности. У производњи, радници који 
обављају рутинске операције и једноставне послове највише су у опасности 
да изгубе посао (на пример, технологија 3D штампе замениће скупе и радне 
интензивне процесе као што су кастинг и млевење). Исто се може 
очекивати и у сектору услуга. Електронско плаћање, интернет банкарство, 
смањиће број запослених у банкама; е -трговина , кућна достава хране итд. 
смањиће број запослених у трговини, туризму и гостопримству. Неке 
постојеће гране ће потпуно нестати, али ће се појавити нови сектори са 
новим радним местима. Према проценама МцКинсеy Глобал Института, до 
2030. године, између 75 и 375 милиона запослених ће можда морати да 
промени категорије занимања и научи нове вештине. Неки чак верују да 
око 85 одсто послова које ће људи радити од 2030. године још увек није 
измишљено. Да би се одговорно суочили са овим изазовима, потребно је да 
менаџери развију компетенције везане за организовање великог броја 
едукативних програма, као и да подстичу запослене да похађају едукативне 
програме и радионице које ће им омогућити да развију нове дигиталне 
вештине потребне за прилагођавање промењеним или новим пословима у 



143 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Индустрији 4.0. Такође , потребне су и надлежности потребне за одговорну 
имплементацију реструктурирања предузећа. 

 

Нове технологије интернета ствари, цлоуд сервиса, видео комуникација 
стварају повољне услове за рад на даљину и рад код куће. Стални пословни 
простор замењује се мобилним радним местом, које може бити од куће, на 
другим континентима, у хотелу, привременој канцеларији итд. Такође , као 
резултат аутоматизације и увођења робота доћи ће до промене начина 
пословања. Роботизација и аутоматизација производње омогућиће 
производњу производа који се у потпуности прилагођавају захтевима 
потрошача, али ће подразумевати рад нон-стоп, без могућности да траже 
додатна плаћања и права радника на протест. Све то ће довести до 
повећања продуктивности радне снаге, што значи смањење радног 
времена. Постаје велики изазов припремити менаџере за стварање нових 
услова рада, који ће подразумевати флексибилно радно време, поделу 
радног времена итд. 

 

Ови изазови у друштвеној сфери присутни су у свим земљама света, али су 
још израженији у Србији, јер је њен ниво развоја много мањи и постоји 
велики број додатних проблема. Неки од њих су: недостатак јасне визије 
дигиталне будућности и недостатак ИТ стручњака на националном нивоу, 
недостатак дигиталне културе у корпоративном сектору, недостатак 
основних дигиталних знања и вештина код великог броја становника. Због 
ових проблема, процес дигиталне трансформације је веома спор. Поред 
тога, ИТ сектор нема критичну масу људског потенцијала (осим у зони 
Београда и Новог Сада), који може бити иницијатор и носилац нових 
технологија које укључују Индустрију 4.0. То ће ометати и успорити развој 
нових занимања и стварање Индустрије 4.0. Негативно природно повећање 
и емиграција најпроглашенијег особља додатно доприносе. 

 

Додатни изазови настајају проблемима у образовном систему. Србија 
издваја релативно мале износе средстава за образовање, у односу на ниво 
развоја и јавне приходе. Покривеност универзитетског образовања је 
велика, али њена структура није оптимална у односу на потражњу, а 
квалитет је неједнак између универзитета. У циљу отклањања ових 
проблема, неопходно је иновирати наставни план и програм у формалном 
образовном систему и понудити велики број програма неосновног 
образовања, обука, радионица које ће омогућити развој нових вештина и 
лакше превазилажење друштвених последица дигиталне трансформације. 
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Нове компетенције – Вештине, Знање, Атрибути 
У складу са очекиваним променама до којих ће доћи у Индустрији 4.0, 
неопходно је развити дигиталне компетенције менаџера. Неке од 
најнеодољивијих вештина су: Дигитална писменост, Аналитика података, 
Сибер несигурност, Дата-миндфулнесс. Међутим , треба додати да 
дигиталне вештине нису једине потребне за будућност. Према неким 
истраживањима, то су такође следеће вештине: сложено решавање 
проблема, Критичко размишљање, Креативност, Управљање људима, 
Координација са другима, Емоционална интелигенција, Осуђивање и 
доношење одлука, Оријентација услуге, Преговарање, Когнитивна 
флексибилност. 

 

Значај дигиталних надлежности у ЕУ могао се видети у документу под 
називом Зелени договор који је добио снажну политичку подршку. Овим 
документом предвиђен је прелазак на циркуларну економију и веће 
ослањање на одрживе ресурсе, укључујући енергетику. Цовид -19 је такође 
покренуо преокрет ка примени савремене технологије и заокрет у начину 
размишљања када је реч о постојећим методама и приступима раду. У 
Србији је препозната и потреба за развојем дигиталних вештина, а усвојена 
је и Стратегија развоја ових вештина за период 2020-2024. године. То је 
национални стратешки програм који свеобухватно регулише развој 
дигиталних вештина становништва са циљем коришћења потенцијала 
савремених информација и информационо-информационих технологија у 
правцу подизања квалитета живота. Бројне студије указују на то да ће у 
наредним годинама бити све више радних места за људе у Србији који 
поседују напредне дигиталне вештине. Потражња за професионалцима из 
области дигиталне технологије порасла је за четири одсто годишње у 
последњих десет година, а очекује се да ће се број слободних места за професионалце 

из области информационо-комуникационих технологија додатно повећати. 

 

Савремена технологија ствара одређене изазове у смислу ЦСР-а. Изазови су 
везани за право на приватност запослених, потребу да поседују адекватне 
вештине како би ова технологија могла да се користи у сврху ЦСР-а. С друге 
стране, савремена технологија која је у складу са ЦСР-ом, пружа бројне 
могућности везане за одрживи развој, већу флексибилност у начину рада 
запослених, отпорност пословања на различите сметње у друштву итд. Зато 
су кључни приоритети развоја људско-центричног приступа ЕУ да се 
омогући одрживост ресурса и већа отпорност пословних процеса на 
геополитичке и природне кризе, као што је пандемија Ковид-19. 
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Оријентација технологије према људском фактору указује на то да људске 
потребе и интереси треба да буду у средишту ове технологије. На пример, 
сматра се да је телекомуникација најбоља алтернатива пословању ван 
компаније. Дефинише се као радни аранжман у коме запослени обављају 
редован рад из места које није традиционална канцеларија захваљујући 
подршци информационих технологија. Овај концепт "виртуелне 
канцеларије" добија на популарности због једноставности оваквог начина 
рада. Суштина овог облика рада могла би се описати на следећи начин: 
коришћењем рачунара или телефонске и интернет везе, запослени 
комуницирају и раде са било ког места где имају везе са компанијом. 
Сходно томе, ова"виртуелна канцеларија" елиминише потребу да 
свакодневно долази у канцеларију, што запосленом омогућава удобније, и 
у условима пандемије, безбеднији начин пословања. 

Такође се очекује да ће савремена технологија омогућити одрживост, 
наиме, како би се омогућио развој кружних процеса у оквиру којих се 
некада користили природни ресурси. Поред тога, одрживост подразумева 
смањење потрошње енергије, недодељивост штетних материја у животну 
средину и слично. Еластичност , као следећи услов у погледу савремене 
технологије, је да омогућава да чак и у условима разних поремећаја, 
инфраструктуре и производње, процеси функционишу нормално. Другим 
речима, очекује се да савремена технологија омогући развој флексибилних 
пословних процеса. Ово је посебно важно за ланце снабдевања који служе 
основним људским потребама. 

 

Имплементација савремене технологије која има горе описане 
карактеристике генерише бројне погодности за запослене. Они се могу 
резимирати на следећи начин: он обезбеђује безбедно радно окружење; 
поштује људска права и поштује потребе запослених. Међутим , ова 
технологија истовремено захтева од запослених да стекну одређене (нове) 
вештине. Понекад ће запослени морати да се"преквалификује", односно да 
стекне потпуно нове вештине, ако их није стекао током школовања или у 
оквиру претходних програма обуке. 

 

Имајући у виду горе наведено, како би се савремена технологија користила 
у линији ЦСР-а, кључно је да запослени развију одговарајуће дигиталне 
вештине. У ту сврху неопходно је организовати едукативне програме, пре 
свега од стране образовних установа као што су факултети, али и други 
субјекти, како би неки запослени стекли основне или напредне дигиталне 
вештине. 
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Упркос чињеници да нова технологија омогућава отварање нових занимања 
и нових радних места, нека постојећа ће постати сувишна. Тако ће бити 
вишак запослених. Међутим , чак и у таквим околностима треба показати 
висок ниво одговорног понашања према таквим запосленима. То 
подразумева претходно истраживање свих алтернатива отпуштању, наиме, 
могућност додатне обуке и преквалификације. У случају да су исцрпљени и 
отпуштање запослених је неизбежно, таквим запосленима треба 
обезбедити сву могућу материјалну (финансијску) и не-финансијску 
подршку. Другим речима, отпуштање треба обавити на изузетно одговоран 
начин. На крају, треба поменути да савремена технологија пружа велике 
могућности за редизајн процеса рада запослених на начин који омогућава 
компанијама да остваре велике уштеде и много више погодности за 
запослене. Ради се о раду од куће, то јести коришћењу информационих 
технологија које омогућавају рад на даљину. Овакав приступ у 
редизајнирању послова је истовремено начин да се повећа мотивација и 
задовољство запослених, а самим тим и резултати које постижу. 

 

Имајући у виду горе наведено, или чињеницу да савремена технологија 
треба да буде људско- центрична, да треба да омогући одрживи развој, да 
буде еколошки прихватљива, да може довести до отпуштања, као и да се 
може користити у сврху редизајнирања пословних процеса и начина рада, 
нових сазнања да студенти, као будући менаџери, а постојећи менаџери 
треба да стекну пертаинс то: а) основно познавање метода рационалног 
коришћења ресурса, б) основна знања о зеленим технологијама, ц) основно 
познавање механизама и мера заснованих на коришћењу савремене 
технологије у функцији редизајнирања процеса рада, д) основна знања 
савременог приступа у пројектовању послова у циљу мотивисања 
запослених и е ) концептуално познавање одговорног реструктурирања 
предузећа услед примене савремене технологије, ф) концептуалног знања о 
начину решавања редундантности на друштвено одговоран начин у 
условима губитка посла услед примене савремене технологије, г) основног 
познавања концепта организационе правде. Кључне вештине у развоју 
које треба развити су: а) редизајнирање процеса рада запослених на основу 
савремених технологија, б) имплементација процеса смањења броја 
запослених на друштвено одговоран начин, ц) оснаживање запослених који 
су остали без посла због примене савремене технологије за активно 
тражење новог запошљавања користећи савремене технологије. 

 

Потребне компетенције – Вештине, Знање, Атрибути, приказ РС 
Први. Кључни проблем, за већину српских менаџера је спровођење 
дугорочног, стратешког приступа ЦСР-у. Да би се овај проблем решио, 
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неопходно је унапредити компетенције за формулисање и 
имплементацију ЦСР стратегије. Потребно знање је: а) основно познавање 
концепта ЦСР-а и елемената које обухвата, ц) основно познавање 
стратешког менаџмента. 

 

Потребне вештине су: а) способност стварања визије ЦСР-а, б) могућност 
дефинисања кључних вредности предузећа, ц) могућност избора области 
ангажовања предузећа у заједници, као и сет пројеката који ће бити 
реализовани у свакој области ангажовања компанија у заједници), ф ) 
могућност спровођења различитих мера на овим пројектима, д) мерење 
ефеката за друштво и компанију, х) извештавање. 

 

Други. Најпроблематичније ЦСР области у Србији у Индустрији 4.0 везане су 
за запошљавање и промену услова рада (замена запослених роботима, 
појава нових занимања, краће радно време, е-рад и рад од куће, радно 
време 24/7 итд.). Да би се овај проблем решио, неопходно је развити 
компетенције за одговорно управљање људским ресурсима и одговорну 
адаптацију на промене. Потребно знање је: а) основно познавање 
могућности редизајнирања процеса рада у светлу Индустрије 4.0, б) 
основно познавање савремених приступа у пројектовању послова у 
дигиталном окружењу, ц) концептуално познавање одговорног 
реструктурирања предузећа, д) концептуално познавање начина решавања 
редундантности на друштвено одговоран начин. Потребне вештине  су: а) 

могућност предлагања и имплементације програма везаних за привлачење и 
задржавање талената (различити едукативни програми, обуке, промене 
радних места итд., могућност напредовања, могућност радног/животног 
биланса итд.), б) организовање едукације, радионица, обука (за додатну 
обуку радника и стицање нових знања и вештина за постојеће послове и 
преквалификацију запослених за нова радна места), ц ) пројектовање 
услова рада у складу са захтевима нове технологије (прописивање броја 
радних сати, прековремени рад, хонорарно, стварање виртуелних тимова, 
мобилних канцеларија), е) подстицање различитости и елиминисање свих 
облика дискриминације (пол, национални). 

 

Трежи. Пожељне области ЦСР компетенција у Србији у Индустрији 4.0 су: 
знања и вештине везане за имплементацију зелених технологија као и 
методе рационалног коришћења неизостајаних ресурса. 

 

Застареле компетенције 
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Развој технологије увек је довео до застарелости неких постојећих 
компетенција запослених, а самим тим и до укидања одређених радних 
места. С друге стране, развој технологије покреће потребу за развојем 
нових облика компетенција и стварањем нових радних места. Процењује се 
да ће до 2025. године бити укинуто 75 милиона радних места на основу 
замене људске радне снаге машинама, али ће се истовремено појавити 133 
милиона нових радних места. 
Према извештају Савремене технологије Светског економског форума, 
савремена технологија ће изазвати смањење потражње за следећим 
облицима компетенција: а) Ручна спретност, издржљивост и прецизност, б) 
Меморија, вербалне, аудитивне и просторне способности, ц) Управљање 
финансијским и материјалним ресурсима, д)Инсталација и одржавање 
технологије, е) Читање, писање, математика и активно слушање, ф) 
Контрола квалитета, г ) Координација и управљање временом, х)Визуелне, 
аудитивне и говорне способности, и) надзор и контрола. 

 

Као последица пада потражње за наведеним облицима компетентности 
запослених, послови у којима су од пресудног значаја су истовремено и они 
у којима ће се у догледној будућности појавити одређени број сувишних 
запослених. Овај проблем, како је наведено, треба решити на друштвено 
одговоран начин. 
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Поглавље 6. ЦСР и Индустрија 4.0 – докази из Шпаније 

 
Индустрија 4.0 је већ овде и незаустављива је. Четврта индустријска 
револуција је реалност која почиње да утиче на нове облике производње, 
нове начине организовања компанија и, наравно, на безбедност и 
здравље радника. Суочавамо се са револуцијом у којој дигитализација 
производних процеса, повезаност, аутоматизација машина и нове 
технологије у развоју као што су роботика, вештачка интелигенција, 
производња адитивних производа или виртуелна и увећана стварност, 
између осталих, имају предност. 

 

Заједно са нагоном за модернизацијом економије и дигитализацијом, 
компаније и владе су обавезне да укључе највећу пажњу и забринутост за 
потенцијалне ризике поларизације у друштву. У том смислу ЦСР мора бити 
инкорпориран у ове нове изазове повезане са овом парадигмом. 

 

У конкретном случају Шпаније, проналазимо мноштво примера који 
показују различите стратегије, како да предвидимо могуће последице, 
тако и да покушамо да ублажимо негативне ефекте који би могли да утичу 
на главне актере компанија. Стога ће ово поглавље понудити студије 
случаја које служе да покажу реалност шпанског случаја, као и да помогну 
у компаративној анализи са другим европским земљама. 

 
 

6.1. Незапосленост изазвана новим технологијама – студија случаја из 

Шпаније 

 

Такозвана"четврта индустријска револуција", другим речима, глобални 
поремећај изазван последњом генерацијом технологије и дигитализације, 
убризгава продуктивност, а самим тим и јачање конкурентности у 
компаније. Али , с друге стране, и паралелно са овим феноменом такође 
има негативан ефекат у виду повећане незапослености. Дигитализованим 
компанијама је потребно мање запослених да би оствариле исте или још 
боље пословне циљеве. 

 

Ова промена ере и дигитална трансформација подразумева и појаву нових 
радних места, нових технолошких професионалних профила-аналитичара 
података, програмера, стручњака за роботику, сајбер безбедности, од 
којих тренутно постоји велика несташица на тржишту рада. Међутим , 
истовремено постоји потражња за новим профилима са попречним 
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компетенцијама усмереним на области које су недостижне за машине, као 
што су критичко размишљање, анализа и сложено решавање проблема, 
креативност, друштвени утицај, емоционална интелигенција, лидерство и 
друштвена свест, између осталих. 

 

Зато је неопходно дубински истражити конкретан однос између 
Индустрије 4.0 и радних односа. То је такође област у којој ЦСР мора да 
заузме страну, с обзиром да ће компаније, мимо свог ХР менаџмента, 
морати да планирају дугорочне стратегије које се односе на овај феномен 
"нових радних односа у 4.0 ери". 

 

Следе три специфичне студије случаја које служе за тумачење, у 
конкретном случају Шпаније, како то може да утиче и која решења могу да 
се спроведу, у том односу између запошљавања и Индустрије 4.0. 

 
 
 

ШПАНИЈА СЛУЧАЈ 1 

Име праксе Национални план дигиталних компетенција, Смерница 4. 

Компанија 

Регион/град 
Влада Шпаније, дневни ред за 2030 . 

 
Позадина 

сектора 

индустрије 

Незапосленост је велики проблем широм света, али је 

посебно погоршана у земљи која је затворила 2021. 

годину са процентом незапослености од 13,3 одсто. 

Веома важан фактор који помаже овим забрињавајућим 

бројевима је роботизација много процеса на разним 

радним пољима, посебно узимајући у обзир да се ове 

процедуре роботизације и дигитализације повећавају у 
количини и квалитету. 

 
 

Опис 
проблема 

Роботика ће бити све присутнија у производним 

процесима, не само замењујући раднике, већ ће бити и 

део њихових дневних задатака, па ће запослени морати 

да стекну дигиталне вештине како би обављали свој 

посао. 
 

Ако радници и они који су незапослени не добију 

дигиталну обуку, неће моћи да обавља свој посао и зато 

ће бити подложни губитку посла (отказ због супервенинг 

инвалидитета) или, у случају незапослености, подложни 

великим потешкоћама у проналажењу новог посла. 

Према  томе,  обука  постаје  основно  средство  за 
стабилност  радних  места  и  запосленост  у  данашње 
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 време. 

 
 

Општи опис 

праксе 

Овај план је подељен на 7 акционих смерница, али се 

фокусирамо на четврту: Обуку за дигиталне 

компетенције дуж радног живота. 

Ова је заузврат подељена на две практичне стратегије: 
- Рескиллинг анд Упскиллинг оријентисан план за 

раднике. 

- Активна интеграција дигиталних компетенција 

(углавном оних основних) сертификата у 

Национални каталог стручних квалификација. 

У међувремену, другом није потребно додатно 

објашњење, први планира да отвори Центре за дигиталну 

обуку за агро-руралну радну снагу, води различите 

планове дигитализације засноване на образовању у 

разним важним секторима и успостави неколико 

едукација  за  планове  дигитализације  финансијске 

подршке у исто време када креира ИТ платформе које ће 
помоћи у тим процесима. 

 
 

Разлози за 
интервенцију 

 

Обука постаје есенцијално средство за стабилно 

запошљавање. 
 

Образовни систем и компаније треба да предузму кораке 

за креирање програма обуке који обучавају грађане и 

запослене у новој технологији како би број запослених 
био висок. 

 
Достигнућа и 

резултати 

Заправо , у току је процес процене у потрази за 

резултатима у побољшању дигитализације радника. 

Заправо , начин да се оцени ефикасност ових мера је 

запосленост радника који су у прекиду процеса 

запошљавања, мерење времена које је прошло пре 

добијања новог посла са истим или само са сличним 
захтевима дигитализације или роботизације. 
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Увиди у 

апликабилност 

и даље 

усавршавање 

 

Дајте вредност стабилности посла – садашњости и 

будућности- кроз обуку. Влада је посвећена социјалној 

одрживости и СДГ 4 (квалитетно образовање) и СДГ 8 

(пристојан рад). 

- Обучавање грађана и радника, који покривају већину 

сектора запошљавања, као незапослени, самозапослени 

радници и активни радници. 

- Нова управљања људским ресурсима и начини 

интеракције. 

Преносивост у 

различита поља 

и одрживост 

 

Применљиво на све секторе подложне дигитализацији и 

роботизацији. 

 
 
 
 

6.2. Социјални и правни аспекти ЦСР-а (аутсорсинг, корупција, људска 

права, патенти) - студија случаја из Шпаније 

 

Социјални аспект ЦСР-а је много више од корпоративне филантропије, што 
је само још један начин деловања на друштвено одговоран начин. Када се 
ЦСР односи на социјалне аспекте, он се односи на утицаје које компанија 
производи на људе, углавном на оне који раде за њега, као и на заједнице у 
којима послује. 

 

С друге стране, важно је запамтити да је основни услов у ЦСР-у да се 
организација придржава закона. Стога, када је реч о ЦСР-у и социјалним 
аспектима, он се односи на оне акције мимо оних које захтева закон који је 
на снази. На пример, компанија која има операције у неколико земаља 
може одлучити да примени најстроће законодавство о раду у свим 
земљама. За земљу која има најстрожу законе, пуко придржавање закона 
не сматра се акцијом ЦСР-а, док је у другим земљама све што компанија 
ради мимо локалног законодавства акција ЦСР-а. 

 

Стога компанија може имати користи од спровођења добрих пракси мимо 
актуелног законодавства, доприносећи тиме својој конкурентности и 
постајући одговорнија и одрживија. На пример, у области здравља и 
безбедности услужна компанија би могла да унапреди намештај на радном 
месту како би одговарао ергономским потребама својих запослених, 
побољшању  њихове  благостања  и  ризику  од  физичких  болести  уз 
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истовремено побољшање њиховог учинка и задовољства послом. Други 
пример би могао да буде да се запосленима обезбеде неопходни 
технолошки алати који би их подстакли да раде од куће, чиме би се 
олакшало усклађивање личног, породичног и радног живота са додатном 
предношћу избегавања или бар смањења комуницирања током шпица са 
утицајима на животну средину које то подразумева. 

 
 
 
 

ШПАНИЈА Случај 2 

Име 

Пракса 
Приручник за усаглашеност 

Предузеће , 
регион/град 

Јавно предузеће за јавне услуге, Мурсија 

 
Позадина 

сектора 

индустрије 

Ово предузеће је углавном активно у 

административним активностима и помоћним услугама. 

Усредсређен је на пружање ових услуга јавној 

администрацији и великим корпорацијама димензије 

урбаног чишћења и одржавања, заједно са другима који 

су посвећени регенерацији животне средине. 

Због приватизације овог сектора, више компанија се 

специјализовало за различите аспекте уређења и 

одржавања заједнице. Аутсорсинг помаже да се смање 

трошкови, а ове корпорације учествују у јавним 

надметањем за уговор, покушавајући да понуде најбољи 
однос цена квалитета. 

 
 
 

Опис 

проблема 

Корупција има толико облика и може да дође из толико 

различитог порекла, на пример, који долазе из: јавних 

службеника, политичара, пословних људи, грађана... 

Стога, то доводи до разних трошкова, као што су: 

- Политички трошкови, који подривају слободу 

људи и нормално функционисање закона. 

- Социјални трошкови, наносећи штету 

могућностима потпуно оствареног развоја 

друштва и поверења владе. 

- Еколошки трошкови, повређивање животне 

средине и самим тим слабљење могуће одрживе 

будућности. 

- Економски трошкови, чињеница која омета раст 
богатства у колективним и индивидуалним 
димензијама. 

 Ово је протоколарни Приручник за усаглашеност 
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Општи опис 

праксе 

против корупције, заснован на Међународном нацрту 

закона о људским правима, о главним ИЛО 

конвенцијама и водећим принципима о компанијама и 

људским правима. 

Садржи два закона високог значаја који покривају два 

различита, али комплементарна аспекта: 

- Кодекс етике и понашања, са смерницама и 

акцијама за успостављање понашања радника и 

компанија у друштвеним активностима и 

актуелном законодавству. Такође садржи технике 

праћења како би се надгледало испуњење овог 

прописа. 

- Политика кривичног усаглашавања, против 

преваре, корупције и мита. 

 

Разлози за 

интервенцију 

Постоје правни и етички аспекти који стоје иза борбе 
против корупције у компанијама. У правном делу, то је 

веома значајно појачање у спречавању потенцијалних 

негативних спољашњости у смислу људских права, као 

и у смислу давања добре посластице радницима. 

С друге стране, имамо етичке импликације, третиране 

дубоко  у  знању  ЦСР-а,  које  такође  подразумевају 

људска права и специфичну заштиту радника 
компаније. 

 

Достигнућа и 

резултати 

Спровођење ове политике против корупције помогло је 

да се 

консолидују ову компанију као водећу у овом сектору у 

смислу превенције коруптивних пракси, такође 

остварујући све законске захтеве у смислу 

усаглашености. Такође, користећи анкете да би питала 

своје запослене, корпорација је била способна да добије 

позитивне повратне информације, повратне 

информације, што показује да се радници сада осећају 

подржаније и заштићеније него икада, пошто су 

очистили сва утврђена ограничења у преговорима са 

јавним представницима и другим компанијама. На 

крају, важно је нагласити чињеницу да се општи утисак 
запослених о предузећу побољшао. 

Увиди у 

апликабилност 

и даље 

усавршавање 

Будући планови претварају се да побољшавају 

смернице и процедуре против корупције, посебно оне 

које се односе на комуникацију и превенцију. Такође , 

као побољшања, планирано је да се обучи не само 

менаџмент тим, већ и руководство средњег нивоа да 
они развију злоупотребу и 
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 насилна понашања, као и трагови корупције. 

Преносивост у Овакви протоколи могу да се примене на скоро свако 

различита поља предузеће или јавну установу, због тога што су радници 

и одрживост људи, а самим тим и корумпирани. 
 Како је корупција проблем на толико јавних и 
 приватних области, овај приручник и посебно 
 специфичне радње написане у њему су начин да се 
 помогне или води предузећа са огромном 
 разноврсношћу димензија. 

 
 
 

 

ШПАНИЈА Случај 3 

Име праксе Греендyес ™ патентирана техника. 

Компанија 
Регион/град 

Неxтил Група, Барселона, Шпанија. 

 
 
 

Позадина 

сектора 

индустрије 

Шпански текстилни сектор је имао тешку 2021. годину 

због ЦОВИД пандемије ц, са губицимаод око 

140.000.000 евра. 

Међутим , константно повећање броја продајеможе се 

приметити ове године, јер водеће компаније (и оне које 

су еколошки најпосвећеније) користе ситуацију после 

пандемије како би покушале да прилагоде две 

тенденције у сектору : 

- Брза мода, то је тенденција масовне производње 

јефтине одеће као одговор на најновије трендове у 

свету, тенденцију која представља претњу по 

животну средину и за раднике који производе 

одећу. 

- Баш на време, филозофија која се састоји од 

коришћења минималног времена и ресурса, 

производи што мање отпада. 

Ова  промена  ка  циркуларној  економији  жели  да 
постигне смернице утврђене Повељом модне 

индустрије за климатску акцију. 
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Опис 

проблема 

Текстилна индустрија емитује осам одсто укупних 

гасова стаклене баште у свету и троши преко 215 

трилиона литара воде годишње. Другим речима, овај 

сектор је одговоран за 20 одсто контаминације 

индустријске воде, због третмана текстила и боја. Ти 

бројеви се константно повећавају, јер се број 

произведене одеће сваке године удвостручио од почетка 

века, са више од 100.000 милиона одевних предмета 

произведених на годишњем нивоу. 

 
Општи опис 
праксе 

Неxтил је развио Греендyес патент, који се састоји од 

фотохемијског процеса у коме пигменти боја узбуђују 

УВ и инфрацрвене зраке, олакшавајући њихово 

додавање у тканину. Модел такође укључује смањење 

укупног времена, енергије и воде потрошене на њега, 

поставши еколошки најпогладнији систем за одсјај на 

целом свету. 

Они такође тврде да се сви њихови производи могу 

пратити и да су тестирани на њихово порекло како би 

били сигурни да су еколошки прихватљиви. 

 

Разлози за 

интервенцију 

У Шпанији, иако је ЦОВИД учинио да тај сектор смањи 

своје емисије за 11'% у 2020. години у односу на 2019. 

годину, постоје будући изгледи Европског парламента 

који нарирају да ће се тај број скоро удвостручити до 

2030. ако се овај пословни модел брзе моде не промени. 

Потребна је промена да би се почео развој еколошког 

система, можда и да би се дао пример другим земљама 
или индустријском сектору. 

 

Достигнућа и 

резултати 

Уобичајена потрошња воде током процеса бојења одеће 

је 120 литара по артиклу одеће, а са Зеленима је 

потребно само 8 литара, завршити сав поступак за 1 сат 

и коначно рециклирати сву искоришћену воду кроз 

филтере за песак. Такође, како се офавање прави на 

хладноћи и нема потребе за загревањем воде, постоји 

укупна уштеда енергије од 75% у односу на уобичајене 

процедуре. 

Увиди у 

апликабилност 

и даље 
Побољшање 

Иако је заиста тешко надоградити резултате, даље 

побољшање се може направити тако што ћете почети да 

мењате снабдевање електричном енергијом у 

обновљиве енергије. 

Преносивост у 

различита поља 
и 

Ове процедуре и протоколи могу се пренети на све 

компаније у сектору које имају исте захтеве за бојењем 
у својим производним системима и траже промену у 
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одрживост зеленији и еколошкији производни процес. 
 
 
 
 
 

ШПАНИЈА Случај 4 

Име праксе Цаиxа Про-Цхилдхоод, против сиромаштва деце. 

Компанија 
Регион/град 

ЦаиxаБанк , Шпанија. 

 
 
 

Позадина 

сектора 

индустрије 

Након реструктурирања шпанског банкарског сектора у 

периоду 2008-2018 (трансформација из штедних банака у 

банке и интеграција целог сектора у 15 ентитета), сектор 

се суочава са неким важним изазовима, као 

дигитализација, промена корисничког сервиса лицем у 

лице у дигитално окружење (чак и затварање велике 

количине канцеларија) или нови начини онлајн плаћања, 

коришћењем кредитне картице онлине плаћања или чак 

Бизум и других платформи као што је ова последња. 

Репутација банака је угрожена због "наводног 

занемаривања" у пажњи оних који су рањиви, као 

старијих људи или оних који живе у руралним и не 

дигитализованим деловима Шпаније, до огромног броја 

отпуштања која се праве док затварају банкарске 

канцеларије, па чак и због јавне перцепције начина на 

који се банке данас носе са економском кризом. 

Да би се томе супротставили, најнапреднији и 

најбогатији ентитети претварају се да помажу својој 

животној средини и штите свој имиџ користећи део 

својих  бенефиција  у  социјалним  и  еколошким 
пројектима. 

 

Опис 

проблема 

Према подацима Еуростата, 32 одсто шпанске деце је у 

опасности од сиромаштва или социјалне искључености 

између 2020. и 2021. године. То претпоставља велику 

претњу њиховом развоју, а самим тим и целокупном 

будућем друштву Шпаније. 

У међувремену, шпанска влада улаже сталне напоре да 
ублажи те услове, велики део улагања ослања се на 
приватне компаније, а ЦаиxаБанк је на челу групе. 

 
 

Општи опис 

Фундациóн Ла Цаиxа дели своју помоћ из детињства на 

две главне линије: 
- Про Едуцатион оне,  финансијски  подржавајући 
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праксе комплементарну образовну подршку и школске 

ресурсе, стварајући отворене школске и центре за 

разоноду као летње кампове и друге активности и, 

коначно, отварајући едукативне породичне 

радионице. 

- Про Хеалтх линија, која подразумева храну (и 

специфичне додатке исхрани) и хигијену помаже, 

психолошку  подршку  и  обезбеђивање  чаша  и 
слушних апарата. 

 
 

Разлози за 

интервенцију 

Испуњавање потреба деце је више од тога да им се 

пружи основни дуо који храна и дом представљају, јер су 

право на квалитетно образовање и могућност да се играју 

и уживају у детињству прилично важни и за њихов 

развој. Брига о деци је кључна, не само на филантропски 

начин, већ и размишљање о будућности нашег друштва и 
нас самих. 

Достигнућа и 

резултати 

Они су  помогли и подржали 58.841 дете  и 35.326 
породица у 2020. Резултати вежбе за 2021. годину још 

нису објављени. 

 
 

Увиди у 

апликабилност 

и даље 

усавршавање 

Захваљујући овим пројектима, Фундациóн Ла Цаиxа је 

заправо банкарска фондација са највише друштвених 

пројеката, а то је нешто што им омогућава да повећају 

своју репутацију, друштвени имиџ и свој престиж међу 

својим клијентима али и међу целокупном јавношћу. То 

доводи до тога да се ова фондација доживљава као 

"неопходна" и друштвено ангажована. 

Када је реч о будућем побољшању, Фундациóн Ла Цаиxа 

сваке године покушава да допре до већег број породица, 

иако је то посебно тешко због критичне финансијске 

ситуације у овом тренутку. На путу су планови да се 

деци која су далеко од центра за разоноду и едукацију 

дају методе превоза, као што је укључивање неких 

ортопедских  механизама  у  линију  Про  Хеалтх  за 
смањену мобилност малишана који пате. 

Преносивост у 

различита поља 

и одрживост 

Специфични протоколи успостављени у циљу пружање 

помоћи у обе главне линије могу се пренети на скоро 

сваку земљу и старосни сектор, иако је овде специјално 

намењен деци. Потребна је мала или никаква 

модификација, остављајући финансијски део као једини 

потребан да ови планови почну да раде у другим 

географским деловима, или у другим старосним групама 
као што су старија популација или друге угрожене особе. 
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Поглавље 7. ЦСР и Индустрија 4.0 – докази из Немачке 

 
 

7.1 Емергинг Информатион тецхнологиес цоминг wитх тхе Индустрy 

4.0 (цасе студy фром Германy) 
 
 

Име праксе Паметна производња у СмартФацторy-у 

Компанија 
Регион/град 

СмартФацторyКаисерслаутерн , Рајнланд-Палатинате 
Немачка 

 

 

 
Позадина 
сектора 
индустрије 

Производња током Индустрије 3.0 је била тимски рад 
машина и човека који је омогућио огромну производњу и 
монтажне погоне за генерисање разноврсне врсте 
производа у огромним количинама. Међутим , само- 
адаптација и учење још увек недостају, стога 
имплементација ове технологије даје отвор да се крене 
напред на бољи и ефикаснији начин производње. Зüхлке , 
Горецкy (2016) 

 

 

 

 

 

 

 
Опис 
проблема 

Феномен познат као Интернет оф Тхингс (ИоТ) утицаће на 
поставке свих врста - домова, градова, саобраћаја, 
логистике, малопродаје и лекова. И неће стати на капији 
наше фабрике. Нови изазови се приближавају доласку 
Смарт производње Зüхлке, Горецкy (2016): 

 како осигурати интероперабилност, приликом 
повезивања хетерогених система 

 како гарантовати понашање и предвидљивост у 
реалном времену када хиљаде уређаја комуницира у 
исто време 

 како спречити дисрупторе, или конкуренте, да 
преузму контролу над високо умреженим 
производним системима 

 утврђивање предности или повратак за инвестирање 
у ИоТ технологије. 

 

 
Општи опис 
праксе 

СмартФацторyКЛ делује као катализатор за уворење 
паметне производње у стварност. 
Они су удружили 40 компанија за развој паметних 
производних решења. 
Мрежа је организована у четири радне групе које 
постављају основе за практичну имплементацију паметних 
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 производних решења. 
Многи њихови исходи могу се директно пренети на развој и 
рад прототипова великих размера како би се доставио 
опипљив доказ и најбоља пракса, која се потом поново 
одражава на радне групе. На тај начин укључени партнери 
уче како најбоље да осмисле и изграде производне системе 
следеће генерације и како да лансирају производе који 
чине да паметна производња постане стварност 
СмартФацторy (2021). 

 

 
Разлози за 
интервенцију 

 Флексибилан и ефикасан процес производње који 
омогућава скоро одмах реаговање на потражњу 
купаца. 

 Надокнадите технолошку неизвесност и финансијске 
ризике. 

 

 

 

 

 

 
 

Достигнућа и 
резултати 

Модуларна производња: У првој производној линији, 
развијеној 2006. године, течни сапун се обрађује, боји, 
флашира и означава према појединачној поруџбини купца. 
Технолошки фокус је постављен на модуларне производне 
концепте и паметна решења меморије производа. 
Сајберфизика : Друга производна линија, развијена 2012. 
године, склапа електронске производе мањег обима 
потрошача, као што су батеријске лампе. Систем је заснован 
на паметним решењима меморије производа, али садржи и 
децентрализовану контролну архитектуру помоћу 
сајберфизичких система. 
Плуг анд плаy: Најновији прототип, развијен 2014. То је 
најбољи пример за недавне СмартФацторy активности 
сарадње Зüхлке, Горецкy (2016). 

Увиди за 
апликати- 
билитy и 
даље 
унапређење- 
мент 

Да бисте превазишли решења специфична за добављаче, 
самостална решења и креирали чврсту основу за решења 
унакрсног добављача у оквиру производње. 

Пренос - 
способност у 
различита 

 Дигитална контролна табла у реалном времену у пару 
са апликацијама великих података 

 Беспрекоран спој производног инжењеринга и рада 
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поља и 
одрживе 
способности 

поновном коришћењем документације из ланца 
снабдевања за апликације схопфлоор 

 Вертикална интеграција информација и 
функционалности од ЕРП-а до производних модула 

 Динамички методи сертификације засновани на 
софтверу за високо модуларне производне линије. 

СмартФацторy [2] (2021) 
 

7.1.1 .ЦСР и Интернет оф Тхингс 

 

Интернет оф Тхингс (ИоТ) је један од најјачих догађаја у комуникацији и 
информисању. У данашње време постоји већи спектар уређаја који су у 
стању да се повежу у мрежу попут медицинских уређаја, аутомобила, 
контрола, паметних телевизора и једног од најпознатијих, дигиталних 
асистената (Амазон Алеxа или Гоогле Хоме). (Yоо , 2019) ИоТ систем 
обрађује податке и чува их на дистрибуирани начин, често повезујући 
специјализоване уређаје заједно, а за разлику од чистих сајбер система, они 
прикупљају податке из физичког света као и са сензорима. "Интернет ствари 
се односи на повезивање свакодневних објеката са интернетом и једни на 
друге, са глобалним бићем које корисницима пружа паметнија, ефикаснија 
искуства." (Симон , 2017) 

 

Технологија као што је Интернет оф Тхингс има и ризике и користи. Важно је 
сагледати природу овог система на објективан начин имајући у виду да 
прикупљене информације, а предиктивна аналитика може да омогући да се 
детаљни нивои личних информација и заинтересованих страна привуку 
овим личним навикама. Међутим , други утицаји могу се видети на градове 
и предузећа. "Највећи утицај вероватно ће се осетити у урбанизованим 
областима у којима ИоТ уређаји и "паметне" технологије имају могућност 
да искористе брзе комуникационе мреже за јачање инфраструктуре и услуга 
као што су снабдевање водом и електричном енергијом, санитарије и 
управљање отпадом, урбана мобилност и јавни превоз, ИТ повезивање, 
јавна безбедност и праћење временских прилика." (Бутлер & Лацхоw, 2016) 
Међутим , такође постоји трансформација у предузећима"оптимизацијом 
искоришћености имовине, смањењем оперативних трошкова, 
побољшањем продуктивности радника, унапређивањем безбедности 
радника, стварањем нових токова прихода, унапређивањем одрживости и 
побољшањем корисничког искуства". (Симон , 2017) Владе и компаније 
могу да користе ИоТ за спровођење технолошких иновација и нових 
могућности имајући у виду смањење оперативних трошкова, као и пад 
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трошкова повезивања док се нови начини аналитетаsразвијене су велике 
количине података (Бутлер & Лацхоw, 2016). 

 

Необуздани успон ИоТ-а изазива обиље питања и забринутости у погледу 
безбедности и приватности, телекомуникационих мрежа и 
електроенергетских услуга путем незаконитог кршења мреже. "Поред 
опсега традиционалних онлајн претњи, преплављујући сензор 
електромагнетним зрачењем може довести до квара." (Yоо , 2019) Треба 
напоменути да већина ИоТ-а није створена са безбедношћу на уму, али 
овакве ситуације у којима хакери могу да зауставе медицинске уређаје, или 
да се мешају у кобне ситуације могу да сугеришу могућност изнуде или још 
горе. Већина потенцијалних решења тек треба да буде савршена пошто су 
скупа и још увек не елиминишу у потпуности могућност непримећен 
напада. 

 

Обавезна регистрација и владина регулатива имају ограничења, као јавни 
сектор, да се ослањају на марже губитка и профита. Они на крају могу да 
немају финансијска средства јер не могу да провере да ли вреде. "Владине 
агенције такође су подложне хватању од стране индустрија које теже 
регулисању, зато што би један низ стандарда могао да функционише како 
би се изабрали победници и губитници међу конкурентским 
произвођачима са различитим безбедносним техникама." (Бадиеи , ет ал., 
2017) 

 

Поред тога, ови програми нису универзални, с обзиром да то зависи од 
капацитета владе која их спроводи. Ако би Сједињене Државе захтевале 
регистрацију, не могу да приморају кинеске или европске уређаје на ове 
стандарде. Мере као што је Европска општа уредба о заштити података 
(ГДПР) укључују захтеве за инциденте који би могли да наштете правима 
Европске уније, а односе се и на компаније које нису чланице ЕУ које 
обрађују податке грађана ЕУ и које би могле да издоставе казне, овде 
"приватна индустрија- у облику мултинационалних корпорација – има 
предност: зато што послују у многим државама- државама, имају 
потенцијал да уједине стандарде широм националних граница". (Бадиеи , 
ет ал., 2017) 



164 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

7.1.3 .ЦСР и Цлоуд Цомпутинг 
 

У складу са информацијама о којима се раније говорило, цлоуд цомпутинг 
је такође велики тренд који се повећава као нови начин обављања ствари 
везаних за информационе технологије (ИТ) (Марстон , Шон Р. & Ли, 2009 ). У 
данашње време, пандемија нас гура да кренемо напред како бисмо 
превазишли препреке које нам је ЦОВИД 19 донео од 2020. године. Због 
тога су организације приморане да мигрирају своја радна оптерећења и 
операције са традиционалних канала на дигиталне формате. Цлоуд 
цомпутинг је сада одговор да се суочимо са пандемијом и да спроведемо 
транзицију у четврту индустријску револуцију. Наиме , у Немачкој, према 
студији тренда коју је урадио Битком, 78 одсто немачких компанија 
тренутно користи цлоуд платформе за своје пословање. То представља 
повећање од 5 одсто за две године. (Битком, 2019 ). Међутим, она доноси и 
изазове у вези са корпоративном друштвеном одговорношћу (ЦСР) за све 
укључене организације, као што су гаранција локације, проценат уптиме 
услуге или ИТ безбедност. 

 

Као одговор на та питања компаније почињу да раде заједно. То је случај 
интела и Wортманн АГ који пружају решење под називом Манагед лааС, 
које такође садржи најновије иновације компаније Интел, као што су 2nd 
Ген Интел Xеон Сцалабле процесор, Интер Оптане ССДс и Интел ССД Дата 
центер Фамилy. Ова алатка настоји да обезбеди "високе безбедносне 
стандарде и мноштво аутоматизованих процеса и одличну скалабилност 
како би помогла клијентима да узгајају своје пословање. 
Још један добар пример превазилажења изазова безбедности података је 
АОК - Дие Гесундхеитскассе, који је такође у партнерству са Интелом развио 
и имплементирано окружење за поуздано извршавање (ТЕЕС) које 
"додељују области у главној меморији у којима су јасни подаци и 
апликације неопходне за његово израчунавање заштићени од приступа 
спољним процесима, укључујући и оне оператера са сервера". (Интел , 
2021) 

 

OСа друге стране, постоје неке претње које би могле да ометање употреба 
рачунарства у облаку у неке организације. Једна од најважнијих је 
могућност заосталих удараца од укорењених садашњих председника 
(Марстон , Сеан Р. & Ли, 2009). Због недостатка гаранције на темуs као што 
су смернице за безбедност података и ИТ надзор, Неки компаније и ИТ 
особље Моћда супротставити се применаатион овакве технологије. За 
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разлику од негативне стране имплементације цлоуд цомпутинг-а постоји 
много више предности и могућности. 

 

Друге предности коришћења цлоуд цомпутинг рачунарства су драстично 
смањење трошкова уласка за мање фирме. Осим тога, може да обезбеди и 
инстант приступ хардверским ресурсима, смањи ИТ баријере, олакша 
скалирање услуга компанијама и на крају, отвори простор за иновације и 
нова дигитална решења. Међутим , у Немачкој је лоше управљање 
ресурсима повећало трошкове услуга у облаку на око 21 милијарду долара 
у 2021. години, док је у 2019. години било око 14 милијарди долара, што је 
довело не само до финансијских последица већ и негативног утицаја на 
енергетске захтеве и потрошњу земљишта и сировина (Мöхле, 2021). 

 

У смислу ових одрживих изазова постоји неколико приступа новим 
технологијама. На пример, (Yоунг анд Тиллеy, 2006) предлажу интегрисани 
модел корпоративне одрживости "који повезује шест критеријума које ће 
одрживо пословање морати да задовољи. Шест критеријума су (1) еко- 
ефикасност, (2) социо-ефикасност, (3) еко-ефективност, (4) социо- 
ефективност, (5) довољна и (6) еколошка равнотежа." (Исса , Томаyесс анд 
Цханг, 2010). Сеагате има на свом пословном миндсету овај модел, са којег 
дефинишу четири стуба како би пружили своју цлоуд услугу: приватност, 
безбедност, етику бренда и усаглашеност како би изградили поверење и 
поштовање око свог управљања подацима (Сеагате, 2021) 

 

У ретроспективи, постоји толико предности и предности које доказишу 
значај имплементације цлоуд цомпутинг-а у пословању данас, мада, још 
увек постоје неки изазови у вези са ЦСР-ом. Они нису толико релевантни у 
поређењу са вредношћу ове технологије. 

 
 

7.1.4 .ЦСР и Биг дата 

 

Последњих година када се интернет шири глобалном економијом, 
количина података који сурфују около коначно добија на значају који 
заслужује. "Велики подаци" је термин који се користи за упућивање на овај 
феномен и скоро свака организација треба и тражи ове податке, који се 
такође отварају да би се они платили. 

 

Када је у питању Велики DАта , морамо узети у обзир и огромне компаније 
Као САП ® , платформа са много апликација заснованих на прикупљању 
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релевантних података за обављање и управљање предузећима. Предност 
коришћења "великих платформи за податке" је централизација и 
организовање на хармоничан и ефикасан начин. Ипак , постоје неке 
дискусије око теме везане за ЦСР. То је углавном последица 
дискриминације на тржиштима запошљавања, становања, кредита и 
потрошача. Девах Пагер & Хана Схепхерд (2008). Друга питања која утичу на 
то су регулисање закона и заштита приватности. 

 

У вези са последња два питања, под заштитом података ЕУ постоје захтеви 
за квалитет података које контролори (особа или организација која 
одређује сврхе и средства обраде личних података) морају да следе. 
Боурреау (2017) 

 Законита , праведна и транспарентна обрада 

 Ограничење сврхе 

 Минимизација података 

 Прецизност 

 Ограничење складиштења 

 Интегритет и поверљивост 
 

Студија случаја коју је доставио Уницсофт, немачка компанија која не само 
да пружа услуге 3D штампе већ и АИ апликације и блоцкцхаин услуге, има 
добар пример како би то могло да утиче на имплементацију услуга великих 
података. Она се односи на имплементацију мобилне апликације која би 
централизовала управљање дигиталним контактима у МСП бизнисима. 
Уницсофт (2021) Како је раније помињано ЦСР питања долазе поново као 
што су интегритет радника и поверљивост могу бити у опасности, с тим што 
је то изазов који треба превазићи, а такође и наменско ограничење, због 
тога што компанија мора да разграничена и поштује сврху рада. 

 

Са друге стране, постоје неки проблеми са дискриминацијом у вези са 
прикупљањем и коришћењем података из цuСтoМерs и запосленима. Што 
се тиче кредита, на пример, банака и финансијских институцијаs користите 
ове информације да бисте утврдили да ли појединац Је погодан да му 
позајми/њен новац. Међутим , на овај процес обично утиче инхерентна 
пристрасност која дискриминишеs из различитих разлога који заправо нису 
релевантни за процес. Гиллис, Т., & Спиесс, Ј. (2019). До сада су приватност, 
право и дискриминација најрелевантније теме за суочавање у циљу 
прилагођавања довољној ЦСР политици која пружа велнес у сваком аспекту 
клијентима и запосленима на радном месту и на тржишту. 
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Упркос томе, то има добар утицај и на многе аспекте економије. На пример, 
компаније имају користи од коришћења великих платформи за податке 
како би правилно и ефикасно обављале своје рачуноводствене и 
комерцијалне активности, као и друге праксе као што су процес 
регрутовања и предвиђање продаје производа. На крају дана употреба 
великих података доноси значај компанији у смислу доношења одлука на 
сваком одељењу и нивоу њему. 

 
 

7.1.5 .ЦСР и 3D штампање / Адитивна производња 

 

Следећи тренд који се шири широм света је трансформација производног 
сектора, који се полако распада у односу на напредак 3D штампе. Такође је 
веома познат као адитивна производња где компаније као што су Сименс 
поново замишљају, поново измишљају и редизајнирају производе. Како 
потврђују, у њиховом Апартману дигиталног предузећа могло би се наћи 
енд-то-енд решења за Аддитиве Мануфацтуринг, што доводи до одрживе 
конкурентности, што је у данашње време један од најважнијих улаза које би 
потпуно нова технологија индустрије 4.0 могла да донесе. Рачунају се са 55 
АМ машина, освајају титулу фаворита и у производњи и у пружаоцу услуга. 

 

Штавише , по дефиницији 3D штампач може да одштампа било шта, од 
литијум-јонске микро батерије до људског бубрега, демонстрирајући 
огромну способност коју ова технологија у развоју има. (Атала , 2011). 
Разумевање начина на који штампач ради је фундаментално за анализу 
његовог утицаја на било коју политику или стратегију друштвене 
одговорности предузећа. 

 

"3D штампачи штампају тако што постављају сирове састојке у 
дводимензионалне шаре на платформи и постепено подижу да слажу један 
слој преко другог до завршетка. (Тран , Јаспер, 2015)" На исти начин као и 
код 2D штампача, 3D штампачи прате електронски нацрт за штампање, који 
се назива Цомпутер-Аидед Десигн датотека ("ЦАД филе") која креира дизајн 
од почетка или чак да скенира објекте, који се могу уређивати и делити 
путем Интернета. Пример производње и имплементације 3D штампача је 
случај немачке компаније Герман РепРап са својим штампачем X-Сериес 3D 
Принтер заснованом на фусед Филамент Фабрицатион (ФФФ) технологији 
која доноси могућност коришћења различитих материјала. 
Релевантност 3D штампача се заснива на следећим методама производње: 
убризгавању  и  махинацијама.  Калуп  за  убризгавање  је  метод  за 
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производњу огромног броја примера једног објекта или производа, док је 
махинација комбиновани напор претварања сировине у жељени коначни 
облик процесом који уклања материјал (Кенеди, Елизабет Ј (2015). То би 
могло да представља финансијску корист за компанију у смислу смањења 
трошкова за плате и/или мање трошкова машина, мада то може да изазива 
незадовољство јер неки запослени могу да остану без посла или да буду 
замењени. 

 

Такође је важно рећи да су потенцијални ризици већ у фокусу истраживача. 
"Најзначајнији ризик је да"неки од тих 3D штампача емитују ултрафине 
честице (УФПс) у концентрацијама које су можда опасне у затвореним 
просторима". (Галлондаилy , 2014). Проблеми у вези са здрављем 
корисника и безбедношћу корисника забрињавају ЦСР менаџере који 
разматрају имплементацију овог новог метода у свом процесу производње. 
У данашње време, када је здравље у питању још је пресудније имати 
гаранцију да у овом случају производ не штети кориснику. Да би решио овај 
проблем, Мајк Бусс, произвођач и софтверски инжењер развио је систем за 
филтрацију ваздуха помоћу вентилатора, микроконтролера и сензора за 
коришћење са технологијама 3D штампача као што су Фусед Филамент 
Фабрицатион (ФФФ) или Селективни ласерски синтеринг (СЛС). Немачке 
компаније као што је 3DXXL са седиштем у Штутгарту тренутно користе 
претходно поменуте технологије. 

 

Због тога се од појаве технологије одвијају дискусије о начину 
задовољавања услова запосленог и корисника и истовремено коришћења 
3D штампача. Проналажење ефикасних решења довести ће до успеха у овој 
индустрији. 

 

Поред тога, мора се спроводити опсежна контрола јавности како би се 
суочили са ЦСР изазовима у смислу пожељних радних места. Закон мора да 
гарантује услове рада у фабрикама чак и ако спроводе ту врсту технологије. 
Такође , мора се регулисати које сировине смеју да се користе у 3D 
штампачу и слично. Поред тога, закон би такође требало да регулише 
интелектуалну својину 3D штампе. 

 
 

7.1.6 .ЦСР и Блоцкцхаин 

 

Блоцкцхаин је познат као база података дистрибуирана пеер-то-пеер која 
садржи све већи број трансакција. Свака од ових трансакција се назива 
блокчејн и безбедна је путем криптографије, временског жига и провере 
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ваљаности од стране сваког овлашћеног члана базе података користећи 
алгоритме. Стога је свака трансакција приложена претходној трансакцији у 
секвенцијалном налогу, чиме се креира ланац трансакција или блокова. 
Једини метод за промену или уређивање трансакције је додавање другог у 
ланац. (Васкез , 2021) 

 

Блоцкцхаин технологија је продужетак технологије дистрибуиране књиге, 
која је позната углавном по томе што се користи у криптокуренцији иако 
има неколико апликација, од којих неке имају директнију важност да се 
залажу за одрживост. Ланац снабдевања заснован на блоцкцхаину може 
побољшати обраду и складиштење производа у смислу квалитета, 
квантитета, локације, власништва итд. Ова побољшања се често називају 
гаме-цхангерс, у којима се блоцкцхаин комбинује са другим Технологијама 
Четврте индустријске револуције како би се испоручила могућа решења. 
(ПwЦ , 2018) 

 

Анализирајући како је блоцкцхаин повезан са корпоративном друштвеном 
одговорношћу, важно је разумети да је ЦСР саморегулишући пословни 
модел који помаже компанији да буде друштвено одговорна - према себи, 
својим заинтересованим странама и јавности. Многе компоненте се 
временом прилагођавају, а то помаже компанији да буде свесна утицаја 
који имају на све аспекте друштва, укључујући економску, социјалну и 
еколошку (Мунро, 2020). 

 

Данас се компаније све чешће суочавају са питањима везаним за корупцију, 
кршење људских права, родно засновано насиље, безбедност воде, 
модерно ропство и деградацију животне средине; и не само да инвеститори 
врше притисак на њих, већ и купци желе да знају које акције предузму да 
би решили ове проблеме. Ово је један облик који можемо повезати са 
корпоративном друштвеном одговорношћу са блоцкцхаином кроз глобалну 
транспарентност ланца снабдевања. Решења која се заснивају на 
блоцкцхаину често обезбеђују транспарентност и праћење изградње 
поверења у операције, јер ће то разоткрити свако незаконито или неетичко 
трговање или активност, смањити административне трошкове, побољшати 
праћење, верификацију и извештавање. Рушење неких од ових баријера 
олакшаће купцима процену не само финалног производа већ и самог ланца, 
обезбеђујући информисанију куповину, због што ће компанијама бити 
важно да спроведу одговорније радње. (ПwЦ , 2018) 
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Такође треба узети у обзир изазове који се могу појавити приликом 
покушаја примене блоцкцхаин технологије. Организације треба да утврде 
дизајн система и сваку улогу у процесу провере ваљаности трансакције, 
поред већих система складиштења које ће предузећа захтевати као 
резервну копију. Поред тога, професионалцима је потребна обука за 
аналитику података и дизајнирање паметних уговора због недостатка 
свести о овој технологији. Постоје и друге недоумице које се односе на 
одговарајућу регулативу и безбедносне протоколе како би се обезбедила 
приватност (Васкез, 2021). 

 

Од значаја је размотрити контекст у одређеним земљама као што је 
Немачка. Европска општа уредба о заштити података (ГДПР) покушава да 
олакша могућност запошљавања контроле над њиховим пристанком о 
отелотворењу личних података, ова лична аутономија је кључни принцип у 
ткиву ГДПР-а. Стога је право аутономије од великог значаја за разумевање 
граница заштите података. Информативно самоопредељење уграђено је у 
екосистем заштите података и одлуку пописа становништва којом се 
успоставља информативно самоопредељење као уставно право у Немачкој 
(Кулхари, 2018) 

 

"Процес стандардног постављања мора да има на уму да је технологија 
учесница у складу са обавезним законским захтевима." То подразумева да 
би блоцкцхаин технологије, ако могу да буду усаглашене са законским 
захтевима ГДПР-а, могле да постану решење инкорпорирано као технички 
стандард за заштиту података дизајном. Проблем који може да исплива на 
површину је немогућност одређивања једног контролера, због блоцкцхаина 
који се састоји од чворова, што може учинити бескорисним многа права 
субјекта података у оквиру ГДПР-а и великих новчаних казни. (Кулхари , 
2018). 

 
 

7.1.7 .ЦСР и роботика 

 

Технологија је брзо напредовала последњих деценија, а идеја о роботима је 
еволуирала од само алата до друштвеног ентитета, и његових друштвених 
пракси. Дефиниција термина роботика који се налази у пословном речнику 
односи се на индустријску употребу робота за обављање задатака који се 
понављају, а то је примена вештачке интелигенције. То може довести до 
много питања о томе шта је способност робота, култура роботске заједнице 
и где је линија етичке и неетичке у роботици. (Самани , ет ал., 2013) 
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Роботи су показали предности у односу на људе што их чини идеалним за 
преузимање улога у друштву, што је идеја која и даље звучи апсурдно. 
Међутим , технолошки трендови, присуство у нашој свакодневној животу и 
прихватање свега тога, чине идеју робота на позицији одговорности 
неизбежном и жељеном. Јасно је да постоје ограничења роботске 
интелигенције, неки тврде да компјутери никада неће моћи да замене људе 
или живе међу људима као једнаки, због неразумевања света и потребе да 
стекну искуство са сваком акцијом коју изведе. Даље , може да ограничи 
креативност због способности да се критички размишља. За разлику од 
људи, роботи не могу да критикују себе, и на крају је на људима који рад 
сматрају вредним. (Самани , ет ал., 2013) 

 

Сектор у коме се роботика доста користи је у угоститељској индустрији, 
способност да се кувају сложена јела, служе муштерије, испуњавају 
наруџбине хамбургера, баристи до три напитка за 40 секунди итд. Актуелни 
пораст робота угоститељске службе изгледа да има неке од следећих 
разлога: повећану исплативу исплативу, избегавање људских грешака, 
прецизније предвиђање потражње, бољу контролу квалитета, бољу 
искоришћеност ресурса, побољшано управљање процесима. (Туоми , ет ал., 
2020) 

 

Роботика и машине су важан фактор у производној линији, еколошки, као и 
економски. Зато правилна употреба робота може допринети смањењу 
потрошње енергије, дајући компанијама које рукују роботиком, бољи однос 
ефективности трошкова. Такође се може показати потрошачима и 
заинтересованим странама као еколошки прихватљива иницијатива не 
повећањем расхода ограничених ресурса. Иако у роботици још увек постоје 
питања као што су полна или расна дискриминација, то се може посматрати 
као одлична алтернатива неким актуелним забринутостима. (Wанг , ет ал., 
2018) 

 

Алтернативно питање за роботику је одговорност за штету коју је 
проузроковао сам робот и пошто роботи не само да прате упутства већ уче и 
из искуства, неке закључке које доносе машине не могу предвидети ни 
људски произвођач, програмер ни корисник. Решења могу да се разликују у 
односу на приватни фонд или систем осигурања за оне који су претрпели 
штету, али је тешко прилагодити се делима нељудских агената. 

 

Правни системи у Немачкој, чија је доктрина кривичног права још увек 
укорењена у филозофији из 1900. За њих је чин потребна аутономна воља, 
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али роботи могу да одреде следећи корак који треба предузети како би 
дошли до циља постављеног за њих. Ово отворено питање да ли 
интелигентни агент доноси аутономне пресуде или доноси одлуке у складу 
са својим програмом, није једино питање о одговорности јер су друштвене 
и моралне последице још увек нејасне (Глесс, ет ал., 2016). 

 
 

7.1.8 .ЦСР и виртуелна стварност и аугментована стварност 

 

Виртуал Реалитy је технолошки систем са специфичним карактеристикама, 
као што су 3D гуглови и жичана одећа, који омогућава кориснику да искуси 
телепресенце у стварном или симулираном окружењу. Кључна компонента 
виртуелне стварности је урањање, не гледање екрана већ да би се постао 
део саме стварности. Аугментована реалност је када је реално окружење 
увећано виртуелним објектима, што значи да је сваки систем који садржи 
реалан и виртуелни садржај, интерактиван у реалном времену, и 
регистрован је у 3 димензије. Највећа разлика у виртуелној реалности је 
недостатак потпуног захтева за урањање. Неки од следећих су домени у 
којима се користе ВР или АР: образовање, архитектура, маркетинг, забава, 
производња, војска, здравствена заштита, ментално здравље (стресни 
поремећаји). (Стеффен , ет ал., 2019) 

 

Виртуелна реалност и аугментована стварност имају потенцијалну употребу 
у забави, архитектонском дизајну, хируршкој симулацији, симулацији лета, 
борбеној симулацији, образовању и сајбер сексу. Ове апликације постоје 
захваљујући могућности корисника да постане било ко или било шта и да 
буде са било ким било где, омогућавајући људима да ментално учествују у 
било којој активности, а да физички не буду присутни. 

 

Аутомобилске компаније имају системе за дизајнирање и израду 
хипотетичких аутомобила за виртуелну пробну вожњу, тако да купци могу 
да дају повратне информације без губитка милиона долара на правом 
аутомобилу. Симулаторе би хируршки студенти могли да искористе за 
приказивање детаљног људског тела које би реаговало скоро исто као живо 
људско биће, али у омашци или грешци, ученик може да се врати уназад 
без бацања леша или повређивања било ког људског бића. (Блеттер , 1993) 

 

Један од највећих изазова растуће потражње за виртуелном реалношћу и 
увећаном реалношћу је терет светских информационо-рачунарских 
технологија (ИЦТ) и њихових потенцијално угљеничних отисака и 
неодрживе потрошње. Тренутно ИКТ индустрија производи око 2 процента 
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глобалних емисија ЦО ₂, што је сличан ниво ваздухопловној индустрији, а 
ако се не контролише, за пет година тај број ће бити више него двоструко 
већи. Поред тога, стратегије за оптимизацију резултујућег корисничког 
искуства могу на крају утицати на екосистем због различитих потребних 
елемената, батерија, гугла, жица итд. Ипак , ВР и АР такође могу да воде пут 
ка одрживију приступу, са системима који су у стању да континуирано 
самостално усавршавање у повећању ефикасности и смањењу отисака 
угљеника. (Елмиргхани , 2017) 

 

Иако се очекује да ће виртуелна реалност или било какав технолошки 
напредак бити искоришћен за побољшање квалитета живота људи, ниједна 
технологија није својствено корисна, а може се видети већ у областима као 
што су маркетинг, куповина, аудио-секс или сајбер-секс. Проналазачи не 
могу да контролишу технологију када се удаљи од њих, али је могу спречити 
обуком и финансирањем области у којима би биле драгоцене као што су 
медицина или образовање. Међутим , "због великих трошкова, пословни 
свет би могао да почне да користи виртуелну стварност пре образовања". 
(Блеттер , 1993) Виртуелни може постати део решења за закон и заштиту у 
другим технологијама ". Талас будућности, барем у закону о приватности 
података, али можда и шире, вероватно је мешавина персонализованих 
подразумеваних вредности спроведених преко виртуелних личних 
асистената и само повремених активних избора." (Бусцх , 2019) 

 
 

7.2 . Нове производне технологије долазе са индустријом 4.0 (студија 

случаја из Немачке) 

 

Име 
праксе 

Аугментована стварност у Аудију 

Компанија 
Регион/гра 
д 

Ауди АГИнголштат, Баварска, Немачка 

Позадина 
сектора 
индустрије 

 

 

Опис 
проблема 

Виртуелна презентација тродимензионалних холограма 
приказаних у њиховом реалном окружењу помаже планерима 
да боље процене будућу ситуацију. Као резултат тога, 
прототипови контејнера или опреме, итд., који су веома 
сложени за производњу, више нису неопходни. 
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Општи 
опис 
праксе 

 

Систем "ЛаyАР" (за "распоред" и "аугментовану стварност") 
подржава Аудијеве логистичке планере у постављању нових 
логистичких структура у постојећој производној хали. Софтвер 
користи постојеће ЦАД податке различитих објеката, као што су 
полице, контејнери и делови. ЛаyАР визуализује овог 
"дигиталног близанца" као тродимензионални холограм на АР 
уређају и пројектује га на величину живота у реалном 
окружењу. 

Разлози за 
интервенц 
ију 

 

Прототип контејнера или опреме више није неопходан. 

 

 

 

Достигнућ 
а и 
резултати 

- да проверимо да ли се дизајн тачно подудара са већ 
склопљеним финалном производом. 
- да на врло интуитиван начин знам коначан резултат који 
возило треба да има. 
- да бисте смањили грешке у дизајну и/или асемблеру. 
- да бисте скратили време за откривање грешака у асемблеру 
на мање од 15 минута. 

- смањење створених прототипова. 
- да смањи трошкове и време. 

Увиди у 
апликабил 
ност и 
даље 
усавршава 
ње 

Помаже у раном препознавању проблема и брзом развоју 
решења. Такође визуализује механички систем уређаја, који 
омогућава његово превођење и ротацију. 
То може утицати на производно одељење јер олакшава 
правилно монтажу делова који ће бити смештени у возилу. То 
такође чини време монтаже краћим, с обзиром да оператер у 
сваком тренутку зна где и како да склопи делове. 

Преносиво 
ст у 
различита 
поља и 
одрживост 

ЛаyАР ће такође ускоро бити искоришћен за покретање 
производње електричних возила у главној фабрици. 

 

 
 

7.2.1 .ЦСР и роботика, беспилотни системи, аутономна возила 
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Као што смо могли да видимо у 20- ом веку роботи и машине су преузели 
скоро сваку индустрију, феномен под називом "Индустрија 3.0", који 
описује ситуацију у којој се понављани задатак аутоматизује и обавља у 
потпуности од стране група робота и машина. Јасан пример тога је 
аутомобилска индустрија као што је немачка. БWМ ради четири корака у 
својој монтажи. Састоји се од прес-шопа, где високотехнолошке машине 
обрађују више од 10.000 тона тешких ролни челичних и алуминијумских 
листова, познатије по "калемима"који су исечени тако да формирају 
монтиране делове као што су бочни рамови, врата, капуљаче и кровови, све 
то направљено модерним, потпуно аутоматизованим брзим серво пресама. 
Процес производње у БWМ-у и у неким другим великим компанијама био 
је до 95% аутоматизован. Процес се наставља монтажом у продавници тела, 
затим кроз фарбу и на крају монтажом где аутомобил почиње да улази у 
форму и функционише (БМW Гроуп, 2021). 
Развој нових технологија је ноy стао. Индустрија 4.je већ напредовала и 
компаније као што је Босцх предлажу и развијају нова ИТ решења која ће се 
уклопити у имплементацију АИ робота, беспилотних система и тако 
пожељних аутономних возила. Контрола плус је једно њихово решење. То је 
независни софтвер за аутоматизацију који вам помаже да укључите нове 
машине и системске пројекте у најкраћем могућем року. Босцх (2021). 

 

Међутим , сваки корак даље о развоју нових технологија доноси и 
друштвену и етичку дискусију док Кејт Дарлинг на свом папиру афирмише о 
утицају антропоморфизма, емпатије и насилног понашања према 
роботским објектима: "Од транспорта до здравствене заштите, војске до 
образовања, а старијих брига до дечијих играчака, роботи улазе у наш 
живот на нове начине, од којих многа постављају друштвена и етичка 
питања. "(Дарлинг , 2012). " Социјални роботи" како она воли да их зове су 
они агенти који комуницирају са људима на друштвеном нивоу, 
комуницирају кроз друштвене сигнале, приказују адаптивно понашање 
учења и опонашају разна емоционална стања. Ови агенти су у стању да раде 
без преокупације да се разболе на радном месту, што је веома важно током 
ових дана пандемије. Едека већ користи на својим супермаркетима: зове се 
"Бибер" и њен посао је да подсети раднике и клијенте Едека да носе маске 
и да поштују правила дистанцирања. Други такав агент је "Џејмс" кога 
користи неколико немачких старачких домова. Њен посао је да олакша 
виртуелне посете како би повезала члана породице са својим најближима. 

 

У Немачкој није као пре пандемије. Наиме , према извештају из 2017. који је 
припремио Истраживачки институт Номура, Немци имају тенденцију да 
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одбију нове технологије и виде роботе углавном за индустријске процесе. 
Међутим , тај начин размишљања се мења, углавном као последица 
ограничења ЦОВИД-19 и дистанцирања правила. Студија , коју је спровео 
истраживачки тим у ТУ Дармштату, анкетирала је око 250 Немаца о 
њиховом мишљењу о социјалним роботима на послу. Тим је сазнао 
да"више од две трећине испитаника види јасну предност услужних робота у 
времену када се људи сусрећу са ризичним инфекцијама" (Зхијианг Зхао, 
2021) 

 

Главна забринутост за ЦСР у Немачкој је незапосленост, показује годишње 
истраживање под називом 'Дие Äнгсте дер Деутсцхен' (страхови Немаца) 
које су направиле осигуравајуће фирме Р + В. Утврђено је да се страх од 
незапослености погоршао са 28 посто у 2019. на 40 посто у 2020. Пример за 
то су већ поменути роботски радници; Пепер и Џејмс који би могли да 
замене послове ниских вештина где је већина страхова фокусирана. 
Постављање гаранција радницима ниских вештина било би на листи ако 
Немачка жели да у потпуности прихвати и спроведе Роботе у својој 
економији. 
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Поглавље 8. ЦСР и Индустрија 4.0 – докази из Бугарске 

 
 

8.1 .ЦСР и социјални легитимитет (студија случаја из Бугарске) 
 
 

 

Назив фирме: АВИС д.о.о. 

Кратак опис: 
"АВИС " д.о.о. – Село Бузовград – лидер у индустрији хране и пића. 
Регион је еколошки чист, а клима повољна за производњу воћа, поврћа и 
ружа које носе уље. 

 

Компанија је регистрована као пољопривредник и прерађивач воћа и 
поврћа и има сопствену производну базу на површини од 40 декара и 
изграђеној површини од 2000 квадратних метара. Пољопривредно 
земљиште је у непосредној близини фабрике. 

 

Произведено поврће се прерађује у стерилисане и нестерилизоване 
конзерве за директну потрошњу. Последњих година компанија производи и 
ружино уље са трговинским именом: Оил Росе - Роса дамасцена.е 

 

Производња предузећа Авис д.о.о. реализује се у великим комерцијалним 
ланцима, угоститељским објектима, индустријским предузећима и другима. 
Компанија обезбеђује одржива радна места за 26 особа, од којих је 
половина за особе са инвалидитетом. 

 

Препознавање 
2016 – Почасти за "Иновативни производ Петог европског сајма друштвених 
предузећа и задруга особа са инвалидитетом" 2014 – Почасти за 
"Иновативни производ Трећег европског сајма друштвених предузећа и 
Задруге особа са инвалидитетом" 
Правна форма: Друштвено предузеће 

Сајт /Линкови : https://avisltd.com 
Фацебоок : Н/А 

Филмова: 
Н/А 

За контакте: 
Авис д.о.о. 



178 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 

 
 

Бригадирски лагер 1 стр., Бузовград, Бугарска 
тел : + 359/431/70 160 

+ 359 898 74 40 36 
+ 359 898 74 44 29 
е-маил : avis_adamov@abv.bg 

Аутор примера: 
Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, НФЕДП, 
Софија, Бугарска 

 

 
 

 

Назив фирме: Општинско социјално предузеће Лозана д.о.о. 

Кратак опис: 
Лозана ЕАД је општинска трговинска компанија која обезбеђује запослење 
за особе са инвалидитетом. Компанија запошљава 45 особа, од којих је 26 
инвалида. 
Главне делатности које Компанија обавља су: 
1 . Производња ваљака за касе и друге уређаје и производња пластичних 
производа. 
2 . Услуге штампања. Штампање образаца, књига, дневника, визиткарти, 
фасцикли и других чланака од папира и папирне табле. 
3 . Паковање, умотавање и етикетирање масовних сировина - гранулираних, 
праха и течних производа. 
4 . Производња биљних уља од сунцокрета, флакса, сусама и млечне оветле 
(Силyбум марианум), издвојена хладним пресингом. Пуцање ораха, 
лешника и других ораха. 
5 . Производња биљних пића из биља сува мешавина – "Здравље" 
(Здравље), "Пролете" (Пролеће), "Наслада" (Делигхт). 
6 . Прање веша - прање веша и пеглање постељине хотела, вртића, 
социјалних домова и других клијената. 
7 . Специјализовани превоз особа са инвалидитетом на територији општине 
Софија. 
8 . Лозана има нови Центар за здравље и опуштање са две слане собе за 
децу и одрасле. Центар има процедуру која се зове халотерапија са хало 
генераторима. 

 

За наведене активности Компанија је закључила уговоре и извршава налоге 
углавном са партнерима на територији региона Софије и Бугарске. 

mailto:avis_adamov@abv.bg
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Компанија активно учествује на изложбама робе и сајмова. 
Последњих година Лозана ЕАД је успела да постане компанија са одрживим 
моделом друштвеног пословања обезбеђивањем сталног запошљавања 
особа са инвалидитетом из Софије, гарантујући стабилност већ отворених 
радних места и тежећи стварању нових радних места кроз унапређивање 
услова рада и диверсификацију производње. 

 

Препознавање 
2016 - Прва награда у категорији "Социјалне иновације везане за 
запошљавање" годишњих награда за социјалне иновације Министарства 
рада и социјалне политике. 

 

2016 – Почасти "Иновативног производа Петог европског сајма друштвених 
предузећа и задруга особа са инвалидитетом. 

 

2014 – Част Трећег европског сајма друштвених предузећа и задруга особа 
са инвалидитетом – да уведе нову производњу. 

Правна форма: Јединица општине 

Wеб локација/линкови: 
https://balkanfair.online/lozana 

За контакте: 
Лозана д.о.о. 
50 Варна Стр., Софија 1504, Бугарска 
Тел ./Фаx : + 3592 4666758 
Моб .: + 3598896752720 
Е : lozanaead@abv.bg 

Аутор примера: 
Национална федерација послодаваца особа са инвалидитетом, НФЕДП, 
Софија, Бугарска 

Назив фирме: Општинско предузеће Лозана д.о.о. 
 

 

8.2 .ЦСР и запошљавање особа са инвалидитетом (студија случаја из 

Бугарске) 

 

8.2.1. Тржиште рада и ЦСР 
 

Претходне индустријске револуције и демографске промене главни су 
разлози повећаног просперитета, високе продуктивности и сталног 

https://balkanfair.online/lozana
mailto:lozanaead@abv.bg
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стварања нових радних места. Историјски гледано, ове транзиције нису 
биле без ризика и обележене су њиховим преокретима. Страх од 
уништавања радних места кроз појаву нових алата за производњу робе и 
услуга и њихових нових процеса пресеца историју индустријске економије, 
остављајући нам сећања на Луддите, кејнзијанску технолошку 
незапосленост и сигнал "краја мануелне радне снаге"који се појавио 
почетком деведесетих. 

 

Нова Индустријска револуција изграђена је на технологијама које су све 
доступније по ниским ценама компанијама и појединцима. Ове технологије 
се развијају променљивим темпом, а њихове последице утичу на пословне 
моделе и производне процесе, пре свега уводе нове начине повезивања са 
потрошачима и тржиштима кроз ефикасније, персонализованије и 
непосредније канале координације. Динамичне промене у пословним 
моделима имају велики утицај на запошљавање, а очекује се да ће многи 
од главних покретача трансформације која тренутно утиче на глобалне 
индустрије имати значајан утицај на радна места. 

 

Савремена економска и политичка реалност представља низ изазова, 
посебно специјализованим предузећима и задругама за особе са 
инвалидитетом, изазване глобализацијом, стагнацијом домаћег тржишта, 
као и потребом повећања квалитета и конкурентности њихових производа. 
Све то захтева предузимање радикалних мера како би се створили 
неопходни предуслови за достизање захтева европског тржишта. 

 

С тим у вези, напори организација ових структура за развојне смернице, 
усвојене на њиховим општим састанцима, углавном су усмерени на: 

 технолошку обнову која води ка повећању продуктивности и високом 
квалитету производње; 

 повећање капацитета и конкурентности произведеног производа; 

 увођење маркетинга као водеће руководеће функције. 
 

Са бугарске тачке гледишта, специјализована предузећа су тај систем 
предузећа који је наставак система специјализованих компанија и задруга 
пре 1990. 

 

Према Закону о особама са инвалидитетом, специјализована предузећа и 
задруге особа са инвалидитетом су она регистрована на основу 
Комерцијалног закона или Закона о задругама; производи робу или обавља 
услуге; имају релативан удео особа са сталним инвалидитетом на следећи 
начин: 
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 за специјализована предузећа и задруге за слепа и делимично виђена 
лица - не мање од 20 процената од наведеног броја кадрова; 

 за специјализована предузећа и задруге лица са оштећеним слухом - 
не мање од 30 процената од наведеног броја особља; 

 за специјализована предузећа и задруге особа са другим 
инвалидитетом - не мање од 30 процената од наведеног броја 
особља; 

 за специјализована предузећа и задруге особа са интелектуалним 
сметњама или менталним поремећајима - не мање од 20 процената 
од наведеног броја особља; 

 и уписани су у Регистар специјализованих предузећа у Агенцији за 
инвалиде. 

 

Послови и ниво образовања у специјализованим предузећима показују да 
преовладају радничке позиције и они са средњим образовањем. Међутим , 
удео оних са вишим образовањем је релативно добар (38 одсто). Описане 
резултате објашњавају привредни сектори у којима послују 
специјализована предузећа. Међутим , генерално гледано, свако повећање 
продуктивности и додатне вредности захтеваће улагање у квалификације и 
вештине и/или регрутовање особља са вишим нивоом квалификација. 

 

Старосна структура запослених у специјализованим предузећима показује 
да је 44 одсто старосне доби преко 55 година, што указује на тенденцију 
старења запослених. Ова старосна група захтева посебну подршку у 
условима рада, прилагођавање радних места и процеса како би се људима 
продужио радни живот и одржала њихова продуктивност. 

 

Трајање запошљавања показује да је преко 53 одсто запослених у 
одговарајућим предузећима више од 6 година, што указује на релативно 
добру одрживост укупне запослености у поређењу са стандардним 
субвенционисаним програмима запошљавања. То је, заузврат, добро 
сведочанство о потенцијалу ових предузећа да створе одрживо 
запошљавање, посебно ако су стимулисани у том правцу. У вези са 
наведеним закључком, треба напоменути разлику између програма које је 
обезбедила Агенција за запошљавање и оних које је обезбедила Агенција 
за особе са инвалидитетом. Према програмима Агенције за особе са 
инвалидитетом, запошљавање се обезбеђује кроз пословну подршку 
предузећа, а за то имамо одрживо запошљавање. У Агенцији за 
запошљавање често је само питање субвенционисаног запошљавања, које 
врло често траје само за период надзора по завршетку пројекта. Поред тога, 
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програмима Агенције за запошљавање, у већини случајева имамо 
запослење у уобичајеном радном окружењу, које у већини случајева 
покрива особе са инвалидитетом које су ионако на тржишту рада. Због тога 
специјализована предузећа и центри за запошљавање морају да остану као 
средство за циљање тежих облика и степена инвалидитета и оних који нису 
активни на тржишту рада. 

 

У специјализованим предузећима преовлађују плате између минималца и 
просека за земљу (55 одсто). Такође постоји велики проценат оних који 
зарађују до минималне зараде (39 одсто), што указује да укупна надокнада 
није велика. Мања продуктивност ових предузећа, укључујући мању 
продуктивност неких њихових кадрова са инвалидитетом, свакако има 
утицаја. 

 

У случају запослених са инвалидитетом, не постоји јасно дефинисана 
дискриминација у погледу старости, врста послова, образовања. Међутим , 
удео особа са инвалидитетом у администрацији је око 7 процентних поена 
мањи у поређењу са свим запосленим у компанијама. Удео особа са 
инвалидитетом са вишим образовањем је такође мањи, али они имају благу 
предност у групи са средњим образовањем. Међутим , генерално гледано, 
то нису трендови дискриминаторног понашања. Штавише , ако је 
стимулисано запошљавање особа са инвалидитетом са више од једног 
инвалидитета или оних са менталним сметњама, објективно се може 
очекивати повећање пропорција оних са нижим образовањем и оних који 
заузимају послове који захтевају ниже квалификације. Стога је описана 
структура запошљавања особа са инвалидитетом неутрална, а не доношење 
позитивних или негативних закључака. 

 

Структура инвалидитета у специјализованим предузећима показује да 
компаније радије запошљавају особе са мањим степеном инвалидитета. То 
показује да из природних економских разлога предузећа траже особе са 
мањим степеном инвалидитета. Евентуално циљање групе са тежим 
инвалидитетом или оних са менталним проблемима захтеваће додатну 
стимулацију јавности или промовисање новог типа предузећа као што су 
центри за запошљавање у оквиру значења Закона о инвалидитету. 

 

Када је реч о надокнади, особе са инвалидитетом су на нивоу плата свеле се 
на минимум и заостају у сегменту средњих прихода у поређењу са остатком 
особља. Пријављена разлика не може се објаснити пословима који се 
одржавају и нивоима образовања, где се видело изнад да нема значајних 
разлика.  За  то  се  може  тражити  веза  са  једне  стране  у  нижој 
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продуктивности у оквиру самог процеса рада (на пример, постоје предузећа 
у којима је плата по норми или неки од особа са инвалидитетом раде мање 
од пуног радног времена) а са друге стране због чињенице да се ни мали 
део запошљавања особа са инвалидитетом често финансира кроз разне 
јавне програме где често имају ограничења у примљеној надокнади. 

 

Разлика у платама између особа са инвалидитетом и других запослених 
није велика, а оне се често надокнађују додатним финансијским исплатама 
које добијају у виду инвалидских пензија, бенефиција и других. Из тог 
разлога, и у средњорочном периоду, подршка запошљавању особа са 
инвалидитетом треба да се фокусира на питања продуктивности, здравља, 
мотивације, адаптације и, у мањој мери, чисто субвенционисаног 
запошљавања. Ово се посебно односи на оне који су већ запослени. Док би 
онима који још увек нису запослени могла да се помогне кроз комбинацију 
услуга и субвенционисања запошљавања и отварање нових радних места. 

 

Различите врсте услуга подршке (коучинг, лични асистент, транспорт, 
здравствене услуге итд.) из групе подржаног запошљавања познате су 
великом делу специјализованих предузећа. Истовремено , свака врста 
услуга се налази у одређеним предузећима и није општа пракса. Ово 
последње је логично, несамосно, јер им предузећа у већини случајева 
обезбеђују сопствена средства и напоре без добијања подршке спољне 
јавности. 

 

Поред тога, не постоје гаранције да се пратеће услуге пружају у складу са 
одређеним стандардима квалитета, у мери у којој ниједна не постоји. На 
пример, адаптација радних процеса је нешто ново за Бугарску, али и даље 
око 32 одсто компанија наводи да је спроводе. Други пример је са 
проценом радне способности. У Бугарској се углавном користи 
методологија лекарског прегледа, на којем се заснива ТЕЛК систем, а који је 
фокусиран на процену неспособности за рад, а не на радне способности те 
особе. Употреба специјалистичког особља за пружање услуга такође је 
ретка, што поново баца сумњу на стандард и квалитет услуга подршке. 

 
 

8.2.2 . Конкурентност и развој специјализованих предузећа 
 

Последњих година постоји тенденција диверсификације привредних 
активности у којима послују специјализована предузећа. Док је у прошлости 
фокус био на производњи, компаније из сектора услуга постепено се 
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умешају. Постоји недовољно представљање сектора са додатом вредношћу 
у вези са високом технологијом. 

 

Број специјализованих предузећа која активно послују зависи од различитих 
врста предности које се дају као део циљаних јавних политика. С једне 
стране, то је ризик за њихов опстанак када такве политике изостану, али их, 
с друге стране, чини ефикасним средством за спровођење политике 
запошљавања особа са инвалидитетом. 

 

Преовлађују микро и мала предузећа, са изузетком неколико средњих 
предузећа и без узимања у обзир правне припадности предузећа која раде 
као део система Уније глувих у Бугарској и Уније слепих у Бугарској. Са једне 
стране, преовлађујућа микро и мала предузећа чине запослење у тим 
фирмама мање зависним од појединачних случајева економских криза. С 
друге стране, средња и велика предузећа понекад могу да реализују 
значајно повећање запослености као резултат повољних економских 
трендова. Стога би привлачење већих предузећа у овој фази радије имало 
благотворан ефекат на запошљавање особа са инвалидитетом. Значајан 
удео средстава производње и материјалне основице специјализованих 
предузећа потребна је обнова и модернизација. 

 

Ефекат већег удела особа са инвалидитетом у укупном броју запослених 
специјализованих предузећа доводи, према истраживањима, на: мању 
продуктивност радне снаге (53,1 одсто испитаних); чешћа одсуства из 
здравствених разлога (48,4%); недовољне квалификације и радне вештине 
(32,8 одсто) потребно прилагодити радно место и животну средину (31,3%); 
мања мотивација за рад (23,4%); недовољне радне навике (21,9%); чешћа 
одсуства из личних разлога (18,8%); недовољно образовање и 
квалификације (17,2 одсто; проблема са радном дисциплином (17,2%). 

 

Главни изазови развоја специјализованих предузећа, према речима 
испитаника, могу се груписали на следећи начин: недостатак инвестиционих 
фондова (67,2 одсто) недостатак квалификоване радне снаге (65,6 одсто) ; 
стара опрема (62,5%); стара материјално-техничка база (62,5%); недостатак 
средстава за маркетинг и оглашавање (57,8 одсто; недостатак радне снаге 
(56,3 одсто) ; мања продуктивност запослених са инвалидитетом (56,3%); 
низак степен иновација (51,6%); недостатак радних средстава (48,4 одсто; 
слаба потражња за понуђеним производима и услугама (48,4%); исплату 
прва три дана боловања о трошку послодавца (42,2%); незадовољавајући 
услови рада (34,4 одсто) промет радне снаге (31,3 одсто; отплату пореза на 
изградњу и пореза на отпад домаћинстава (31,3 одсто; исплата накнаде за 



185 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

електричну енергију када се цена повећа (28,1 одсто; слабости у процесима 
управљања и управљања (14,1%). 
У време завршетка рада овог папира у децембру 2021. године, високе цене 
струје очигледно су веома озбиљан проблем за специјализована предузећа. 
Проблем додатно погоршава чињеница да су надокнаде за електричну 
енергију на заједничкој основи са свим другим компанијама у Бугарској, не 
узимајући у обзир социјалну функцију специјализованих предузећа и 
њихову мању конкурентност. 
Такође , пандемија Ковида донела је додатне изазове њиховом развоју: 
смањене поруџбине (71,9 одсто; пад промета за више од 25 одсто за 64,1 
одсто; често одсуство запослених (54,7%); обуставу појединачних 
активности у предузећима (46,9 одсто; скраћено радно време за 32,8 одсто; 
затварање појединачних производња и смањен обим посла (29,7 одсто; 
смањење (23,4%) 

 
 

8.2.3 . Јавна подршка специјализованим предузећима и запошљавање особа 

са инвалидитетом 
 

На први поглед постоје разни облици јавне подршке специјализованим 
предузећима - повраћај пореза на добит и осигурања, улагања у 
производњу, они у условима рада или инвестиције за запошљавање и 
адаптацију радних места, обуку и друге. Најбоље заступљени извори 
подршке су повраћај пореза на доходак и социјално осигурање, као и два 
програма Агенције за особе са инвалидитетом за пословна улагања и они за 
унапређење радног и социјалног окружења предузећа. 

 

Економски и социјални програми Агенције за особе са инвалидитетом су 
два најаматичнија и најприступачнија програма за специјализована 
предузећа. Не само да имају редован годишњи приступ њима, већ их је 
релативно лако спровести, што фокус ставља на циљеве програма, а не на 
њихову администрацију. Вредно је пажње да подршку обуци и 
квалификацији кадрова не користе довољно специјализована предузећа, 
иако су слични програми доступни редовно преко Агенције за 
запошљавање и периодично кроз Оперативни програм развоја људских 
ресурса. 

 

Постоји још један изазов са програмима Агенције за запошљавање. За њих 
су особе са инвалидитетом једна од многих циљних група са којима раде у 
ЕА. Тако не постоји адекватна специјализација за рад са овом најтежом 
групом на тржишту рада. Поред тога, Агенција за запошљавање углавном 
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ради са регистрованим незапосленим особама са инвалидитетом, које су 
веома мали део радног доба. Подршка услугама подршке долази углавном 
кроз неке ОДА програме, али су специјализована предузећа тамо слабо 
заступљена. 

 

Генерално гледано, специјализована предузећа имају слабо присуство у 
програмима са европским финансирањем. Стога, упркос доступности 
ресурса, он им практично остаје недоступан из разних разлога наведених 
испод. 

 

Главни изазови у подношењу захтева и спровођењу различитих облика 
подршке везани су за: тешке захтеве за израду предлога пројеката (57,8 
одсто) потребу за значајним унапред плаћањем различитих трошкова 
пројекта пре него што се поврате програмски фондови (53,1%); високе 
захтеве за сопствено финансијско учешће (42,2 одсто) ; обавезујуће обавезе 
за запошљавање и финансијске и економске показатеље за пост-пројектни 
фаз (43,8 одсто) недовољан износ подршке (35,9%); неадекватне 
критеријуме оцењивања који не одговарају њиховим финансијским, 
људским и технолошким капацитетима (35,9 одсто) програми финансирају 
неприкладне активности и трошкове (29,7%); услов за недостатак обавеза 
према јавним институцијама (26,6 одсто; минимални праг државне помоћи 
(9,4 одсто; проналажење одговарајућих особа са инвалидитетом за 
обезбеђивање запослења (62,5%); дужи периоди инспекције, верификације 
и плаћања по неким програмима (32,8%). 

 
 

8.4.4 . Организација подршке јавним улагањима за специјализована 

предузећа 
 

Докази показују да пракса давања јавне подршке специјализованим 
предузећима има тенденцију да резултира њиховим минималним, 
спорадичним учешћем у другим програмима подршке. Зато је снажно 
препоручено да се подршка овим предузећима организује на следећи 
начин: 

a) Где је могућа подршка је унутар извршне јединице. Таква одлука 
може да се организује као и до сада у оквиру Агенције за особе са 
инвалидитетом, или као извршна јединица у оквиру будуће Државне 
агенције за особе са инвалидитетом, или као посебан фонд у оквиру 
Министарства рада и социјалне политике, или пребацивањем све 
подршке некима из постојећих средстава у ово Министарство. 
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b) Концентрисање инвестиционе подршке на једном месту омогућава 
преклапање између различитих програма. Такви , на пример, постоје 
између програма Агенције за особе са инвалидитетом за покретање 
самосталне пословне делатности и као резултат раста неких 
новостворених предузећа у специјализована, која су поново 
подржана програмима са економским фокусом Агенције за особе са 
инвалидитетом. 

c) У истом смеру је и чињеница да управљање инвестиционим 
пројектима на једном месту омогућава специјализацију од стране 
релевантне агенције и особља. Подршка специјализованим 
предузећима и, сходно томе, особама са инвалидитетом запосленим 
у њима је главна мисија релевантне структуре. У случају распршивања 
ових програма између различитих структура, они губе фокус и 
понекад незаинтересованост тих структура, инофаркт као особе са 
инвалидитетом и специјализована предузећа нису њихов главни 
фокус рада. 

d) Мора се направити јасна разлика између пројеката субвенционисаног 
запошљавања, попут оних које нуди Агенција за запошљавање, и оних 
који подржавају специјализована предузећа. У другом случају, 
подршка је инвестицијама које доводе до запошљавања, уместо 
директног субвенционисања радних места. У овом случају, имамо 
много већу одрживост, инофаркт како се подржавају пословне 
иницијативе и процењује њихова профитабилност, што даје много 
пута веће гаранције за одрживост овог запошљавања на основу 
пословног модела предузећа. 

e) Преливање подршке специјализованим предузећима у стандардним 
програмима за субвенционисано запошљавање значи да се лишавамо 
добро функционалног и временски доказаног механизма, што ће 
сигурно довести до погоршања ситуације специјализованих 
предузећа, смањења њиховог броја и смањења запослености у њима. 

 

Специјализована предузећа су посреднички вид подршке запошљавању 
особа са инвалидитетом. Они се налази на пола пута између заклоњених 
центара за запошљавање и запошљавања у редовном окружењу. У пракси, 
они су један од ретких видова запошљавања особа са инвалидитетом које 
су стајале на тесту времена и могле би се даље развијати у правцу већег 
запошљавања особа са инвалидитетом, укључивања особа са тежим 
облицима и степена инвалидитета, додавања услуга подршке у склопу 
својих активности, приближавамо их неким функцијама заклоњених 
центара за запошљавање. Тако ово последње може да стане на постојеће и 
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временски доказане структуре, посебно на почетку, када су непознате и 
неразвијене у Бугарској. 

 

Треће, препоручили бисмо да специјализована предузећа постану део 
комплетног екосистема видова запошљавања особа са инвалидитетом, 
фокусирајући се на оних 120.000 особа са инвалидитетом, радног узраста, 
које нису активне, или нису запослене, нису на обуци и не траже посао. Овај 
екосистем треба да се састоји од следећих агената за подршку и 
запошљавање и у складу је са Европском стратегијом инвалидности 2021- 
2030 (ИИ): Пакет за инвалидско запошљавање (који ће бити објављен 2022. 
године), са алатима за развој квалитетног запошљавања и за подршку 
преласку на редовно тржиште рада, који ће такође бити распоређен кроз 
међусобну обуку у оквиру Платформе за особе са инвалидитетом. 
Екосистем обухвата: 

a) Специјализовани стручни центри за стручно усавршавање и стицање 
вештина за особе са инвалидитетом које немају потребне вештине, 
квалификације и радне капацитете потребне за одређену професију 
и/или радна места; 

b) Заклоњени центри за запошљавање особа са инвалидитетом који 
имају вишеструке и/или менталне сметње и који имају озбиљне 
дефиците да се интегришу на тржиште рада; 

c) Специјализована предузећа особа са инвалидитетом, која обезбеђују 
запослење особама са инвалидитетом које имају већи степен радне 
способности и вештина, али им је и даље потребна специјализована 
подршка и животна средина; 

d) Подржано запошљавање у редовном радном окружењу, за особе са 
инвалидитетом са још већим степеном радне способности и вештина, 
али којима је потребна одређена подршка као што су (радно место 
или адаптација процеса, здравствене услуге, коучинг и други); 

e) И на крају, нормално радно окружење које не подржава, за оне чија 
је способност рада у потпуности довољна за релевантно нормално 
радно место без потребе за подршком. 

 

Неки од особа са инвалидитетом имаће прилику да пролазе кроз различите 
облике запошљавања, а сваки од њих ће надоградити своје радне 
капацитете. Други , због природе обима свог инвалидитета, могу да остану у 
неким облицима запошљавања без могућности да остале облике 
запошљавања преместе на друге облике запошљавања. 
Од наведених врста запошљавања тренутно су добро развијена само 
специјализована предузећа и редовно запошљавање. Преостали типови су 
прилично одсутни или се повремено могу видети у неким спорадичним 



189 | С т р а н и ц а 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

пројектима који се финансирају као врста социјалних иновација. Стога су 
напори за стварање таквог екосистема од виталног значаја ако желимо да 
велики део неактивних особа са инвалидитетом пронађе своје место на 
тржишту рада. Стварање и управљање таквим екосистемом може се 
урадити, бар у почетку, само када га структура / организација препозна као 
своју мисију и сврху. У супротном, осуђени смо на јединствену, 
неинтегрисану подршку која не доводи до трајних и свеобухватних 
резултата. 
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