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Увод 

 

Интелектуални излаз 3 као резултат тога креира "Приручник за предаваче" 

на свим језицима партнера који учествују. Ова производња обезбеђује 

предавачима материјал потребан како би се обезбедила дидактичка и 

методолошка база потребна за испоруку курса и олакшавање 

структурирања часова. 

 

У припреми појединачних тема уследила је структура наставног плана и 

програма, развијена за потребе академског курса о корпоративној 

друштвеној одговорности у индустрији 4.0. Од једног дела свака тема 

садржи следеће основне компоненте: 

 Увод у поглавље 

 У овом поглављу стећи ћете знања и вештине како да 

 Поглавље укључује праћење под-поглавља 

 Главне референце 

 Препоручени додатни извори 

 Кључне речи 

 Питања за самопроцену и дискусију 

 Резиме 

 

В подкрепа на провеждането на лекции са разработени и приложени 

примерни презентации върху избрани теми. 
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Део И. Теоријска кретања ЦСР-а у 

индустрији 4.0 
 

 
 

Поглавље 1. Еволуција корпоративне друштвене одговорности 

(ЦСР)  

Друго поглавље. Финансијске и менаџерске димензије ЦСР-а  

Поглавље 3. Нови друштвени изазови са Индустријом 4.0  

Поглавље 4. Стратешки приступ корпоративној друштвеној 

одговорности 
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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.  
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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. 
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Кључне речи 

1) Корпоративна друштвена одговорност 

2) Елементе  

3) Димензије  

4) Европска унија 

5) Етика 

6) Запослених  

7) Потрошачи  

8) Добављача  

9) Друштвена заједница 

 

 

Питања за самопроцену и дискусију 

1) Објасните природу корпоративне друштвене одговорности. 
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2) Који елементи корпоративне друштвене одговорности имају 

најпознатији приступи у вези са овим концептом? 

3) Које су основне карактеристике концепта корпоративне друштвене 

одговорности који је усвојила Европска унија? 

4) Које су неетичке активности предузећа према запосленима најчешће? 

5) Које су могуће мере које компаније могу да предузму како би показале 

друштвено одговорно понашање  према запосленима? 

6) Које су неетичке праксе према потрошачима најчешће? 

7) Како се концепт друштвено одговорног маркетинга може користити у 

циљу стварања позитивних ставова потрошача у погледу производа 

компаније? 

8) Који су најчешћи облици неетичког понашања  компанија према 

добављачима? 

9) Како компаније могу да демонстрирају етичко и одговорно понашање  

према својим добављачима? 

10) Како компаније могу да изграде добру репутацију у друштву? 

 

 

Резиме 

ЦСР као менаџерски приступ значи да компаније на добровољној бази 

интегришу социјалне и еколошке принципе у своје пословање и понашају се 

етички према свим заинтересованим странама. Постоји неколико приступа 

у вези са његовим елементима. Према Речима Арчија Керола постоје 

четири различите групе одговорности компаније, које он представља као 

пирамиду. Те одговорности су: економичне (за производњу производа и 

услуга, продају по фер ценама, плаћање државних пореза, давања плата 

запосленима, дивиденде акционарима и слично), законске (да се 
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придржавају закона и законских прописа), етичке (да се понашају етички 

према свим интересним групама са којима је у интеракцији) и 

филантропски (да добровољно помогну угроженим друштвеним групама и 

укључе се у решавање Према концепту "троструке суштине"постоје три 

главне области одговорности компаније: "профит" (за постизање 

економских циљева и генерисање профита као крајњег економског циља), 

"људи" (за вођење фер и корисне пословне праксе према запосленима и 

заједници у којој послује) и "планета" (за спровођење одрживих еколошких 

пракси). 

 

Према концепту корпоративне друштвене одговорности усвојене у 

Европској унији, постоје унутрашње и спољне димензије корпоративне 

друштвене одговорности. Интерна димензија се односи на добровољно 

увођење мера за које ће имплементација довести до већег степена  

понашања етичког предузећа према запосленима и рационалнијег 

коришћења ресурса док се спољна димензија односи на мере од којих би 

примена требало да повећа етику понашања предузећа према спољним 

актерима као што су купци,  добављачи , конкуренција, држава, стратешки 

партнери. 

 

Да би показале етичко и друштвено одговорно понашање према својим 

заинтересованим странама, компаније би могле да спроведу бројне мере.  

Када је реч о запосленима, они могу да спроведу следеће мере: обликују 

стимулативни систем накнада, подстичу различитост, побољшавају услове 

рада, обезбеђују професионални развој итд. Када је реч о потрошачима, 

компаније могу да спроведу следеће праксе: да потрошачима пруже праве 

информације о карактеристикама производа/услуга, да заштите приватност 
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потрошача итд. Друштвено одговорно понашање према добављачима 

подразумева следеће: спровођење уговорних обавеза, пружање потребних 

информација добављачима, награђивање најбољих добављача у ланцу 

снабдевања итд. Коначно , постоји неколико начина да компанија изгради 

добру репутацију у друштву, као што су: волонтирање за друштвену 

заједницу, корпоративна филантропија, друштвени маркетинг итд. 
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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;  
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 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. 
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12) Доw Јонес Индекс одрживости; 

13) ИСО 2600;  

14) Серија АА 1000 

15) ИСО 14001 

 

Питања за самопроцену и дискусију 

1) Који фактори унапред утврђују потребу усвајања приступа примени 

различитих узрока у корпоративном окружењу са фокусом на јавне 

интересе? 

2) Анализирати однос између компаније и јавног интереса у контексту 

интеграције различитих ЦСР приступа? 

3) Које врсте друштвених иницијатива у примени ЦСР-а знате? 

4) Које кључне карактеристике подузе оквир управљања за промоцију и 

реализацију корпоративних узрока? 

5) Карактеришу праксе управљања за промовисање корпоративних 

узрока које знате! 

6) Квалитативно разликујте традиционални и"нови" приступ у вежбању 

корпоративне филантропије! 

7) Објасните концепт "маркетинга везаног за узроке"! 

8) Објасните зашто је узрок маркетиншког приступа стекао широко 

распрострањену апликабилност и постигао значајан успех? 

9) На који начин бренд и трговинско име компаније утичу на кориснике 

имајући у обзир успех предузетих иницијатива? 

10) Класификујте опис задовољства корисника у односу на различите 

маркетиншке задатке и приступе! 
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11) Које користи се могу остварити као резултат правичне интеграције 

стратешког управљања и примене материјалних и несавршених 

приступа, у складу са корпоративним вредностима и стратегијама? 

12) Које су сличности и разлике између корпоративне филантропије и 

волонтерског рада у заједници? 

13) Које су могуће предности и проблеми повезани са волонтирањем у 

заједници? 

14) 3 ) Када настаје проблем корпоративне друштвене одговорности? 

15) 4 ) Који концепти постоје за корпоративну друштвену одговорност? 

16) Шта је "глобални уговор"? 

17) Који је међународни стандард ИСО 14001? 

18) Која су три главна елемента неопходна за спровођење ефикасне 

политике заштите животне средине од стране компанија? 

19) Зашто је неопходно имати и придржавати се међународних ЦСР 

стандарда? 

20) Који су начини за мерење ефекта ЦСР-а? 

21) Науиите радне принципе Серије АА 1000 (АП). 

22) Да изнесемо предности имплементације ЦДСБ-а? 

23) Представити суштину стандарда ИСО 2600? 

24) Опишите главни циљ Одбора за стандарде глобалне одрживости? 

  

Резиме 

Потреба за интеграцијом ЦСР-а у пословно окружење манифестована је већ 

у 20. веку, али се од почетка 21. века фокус науке на друштвено значајне 

одговорности, као засебну компоненту пословања, и спровођење успешног 

пословања у комбинацији са применом друштвене одговорности све више 

одражава на друштво. У овом случају, важне су различите друштвене 
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иницијативе које су дефинисане као "добре праксе": промовисање неког 

циља; маркетинг повезан са узроком; корпоративни друштвени маркетинг; 

корпоративна филантропија; волонтирање у заједници; друштвено 

одговорне пословне праксе усмерене на унапређење благостања 

заједнице, али и идентификацију компаније у корпоративном окружењу и 

међу потрошачима. Постаје јасно да финансијски аспект не води као 

резултат коректне интеграције стратешког менаџмента и примене 

материјалних и несавршених приступа, у складу са стратегијама 

корпоративних вредности може да оствари неколико погодности, као што 

су: повећање репутације компаније, привлачење обученог и 

квалификованог особља, нова решења производа и повећање профита 

компаније.  

 

Подршка наведених друштвених иницијатива може се реализовати кроз 

различите облике, а кључна тачка је прелазак границе"од обавезе до 

стратегије"! Маркетиншки приступ везан за узроке постаје све популарнији 

из неколико важних разлога: постоји контакт корисника, координација са  

добротворном организацијом и потреба за промоцијом путем плаћеног 

оглашавања. Дружење бренда са правим друштвеним циљем је важан део 

његовог развоја. Друштвено одговорно пословање пружа повољан правац 

за позиционирање бренда, чији је суштина да истакне предност бренда у 

уму потрошача, а бренд као "комплекс перцепција, утисака и осећања које 

потрошач осећа према датом производу у односу на конкурентске 

производе" погодан је начин у оваквом ставу. У савременом дигиталном 

свету, позиционирање бренда и његова повезаност са ЦСР-ом су од 

изузетне важности. 
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Стварање нормативног оквира за мерење утицаја ЦСР-а укључује пре свега 

квалитативно мерење утицаја, што је изузетно важно. Начини за мерење 

ЦСР-а укључују: поређење пословања и његових резултата са сличним 

компанијама; коришћење индикатора перформанси; мерење прихода; 

Репутацију; промет особља; односе са пословним партнерима. Процес 

имплементације ЦСР-а треба да се процени у односу на кључне метрике 

пословања и да се испоштују нормативни међународни захтеви у виду 

стандарда. Међу главним стандардима који формирају суштину и 

карактеристике концепта 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 за друштвено одговорност); Серија АА 1000 

(одговорност); СА 8000; СМЕРНИЦЕ ОЕЦД-а за мултинационална предузећа; 

ЕМС (ИСО 14000, ЕМАС). Сваки од докумената даје неопходне смернице и 

односи се на принципе применљивости, промоције, економије, 

флексибилности, научне ваљаности, практичности, услужног програма и 

употребљивости. 
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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; 
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 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. 
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Кључне речи 

1) Рањивост система 

2) Особе са инвалидитетом 

3) Закон о унапређењу запошљавања 

4) Акт о интеграцији особа са инвалидитетом 

5) Социјална изолација 

6) Приступ тржишту рада 

7) Индустрија 4.0 приступачни облици комуникације  

8) Професионална рехабилитација 

9) Регулација ПДВ-а о донирању хране 

10) Бугарска банка хране (БФБ) 

11) Глобал ФоодБанкинг Нетwорк (ГФН) 

12) Европска федерација банака хране (ФЕБА) 

13) Модел рада хране за донације 

14) Генерације З специфичне особине 

15) Едукативни изазови генерацији З 

16) Корак по корак приступ ЦСР-у у индустрији 4.0 

17) Активности активног расејања пројекта 

18) Пројектујте активности пасивног расејања 

19) Донација под Цовид-19 пандемијом 

  

Питања за самопроцену и дискусију 

1 )Који су главни разлози за незапосленост особа са инвалидитетом? 

2 )Како Индустрија 4.0 помаже особама са инвалидитетом да приступе 

тржишту рада? 

3 )По чему се политика према особама са инвалидитетом разликује од 
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положаја ЦСР-а у Индустрији 4.0 следећи пример Републике Бугарске? 

4 )Дискус економски аргументи зашто уредба о ПДВ-у ограничава донирање 

хране на само 1 проценат од укупне вредности опорезивих залиха које 

је та особа направила у календарској години пре садашњег према 

бугарском законодавству? 

5 )Процени ефикасност модела 3 стране и шестосекупања мреже бугарских 

банака хране. 

6 )Шта Ген З ученици очекују од процеса учења? 

7 )Указује на главне могућности за унапређење тренажног процеса 

представника генерације З у области високог образовања. 

8 )Који су потенцијални проблеми на радном месту настали због разлике у 

погледу на свет и ставова представника Генерације З и представника 

претходних генерација? 

9 )Опишите и разговарајте о главним резултатима истраживања о односу 

Цовид-19 и ставу за донацију бугарских референтних компанија. 

10 )Коментаришите активне насупрот пасивним активностима ЦСР-а у 

погледу Индустрије 4.0. 

11 )Дискутујте о ставу микро, малих, средњих и великих компанија које ће 

донирати у оквиру Цовид-19.  

12 )Коришћењем података у табели 3.1 објасните просечно највише 

резултате и упоредите их са просечним највишим коефицијентима 

варијација?  

 

Резиме 

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, 
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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. 

 

Разлози за незапосленост особа са инвалидитетом су бројне 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. 

 

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-
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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 

 

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. Бугарским 

законом се донација хране ограничава на 1 проценат од укупне вредности 

опорезивих залиха које је та особа направила у календарској години пре 

садашње, а за сваку одредбу направљен је документ са наведеном врстом, 

количином, јединицом и укупном вредношћу намирница, сертификујући 

њихову примопредају надлежном оператеру банке хране. 

  

Бугарска банка хране (БФБ) део 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. 

 

Термин "Генерација З" односи се на свакога ко је рођен 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. Друга карактеристика представника генерације З је висок 

степен само-сумње и тежња ка професионалном и социјалном осигурању. 

Трећа важна карактеристика коју треба узети у обзир приликом анализе 
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изазова везаних за образовање представника Генерације З је њихов однос 

према образовању. 

 

Бројни изазови везани за процес обуке представника генерације З морају 

бити смештени.  Први главни изазов је избор одговарајућег приступа 

образовању представника генерације З. Други главни изазов везан је за 

одговарајућу комуникацију образовних циљева и мотивацију ученика да их 

остваре. Трећи главни изазов односи се на наставни садржај. Последњи 

изазов на који се фокусирамо овде тиче се процене генерације З ученика. 

 

Укупна имплементација пројекта фокусираног на ЦСР у индустрији 4.0 

осмишљена је у следеће три главне фазе: 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). ЦСР 

у индустрији 4.0 наставни програм је подељен на два главна дела: теоријски 

и случајно оријентисан. Приступ корак по корак за бину обухвата 

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. 

 

У ситуацији пандемије Цовид-19 ЦСР политика коју примењују компаније 

стекла је ново значење. Волонтирање , помагање жртвама болести, 

обезбеђивање оскудних медицинских залиха само су неки од примера 

иницијатива за које постоје докази из целог света. Истраживање међу 

бугарским референтним предузећима потврђује да је политика 

донирања"огромних средстава за набавку разних медицинских средстава 
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за помоћ разним институцијама у борби против вируса" снажно јединствена 

за свако пословање са просеком на Ликерт скалу од само 2,64 и 

коефицијент варијација од 51,8 одсто. 
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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. 
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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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2) Корпоративна друштвена одговорност 

3) Формулација  

4) Фазе  

5) Имплементацију.  

  

Питања за самопроцену и дискусију 

1) Шта подразумева стратешки приступ ЦСР-а? 

2) Објасните предности повезивања друштвено одговорних иницијатива са 

пословном стратегијом предузећа? 

3) Од којих фаза се састоји процес формулисања стратегије корпоративне 

друштвене одговорности? 

4) Које информације пружа анализа спољног окружења? 

5) Које факторе компаније треба да узму у обзир приликом избора области 

друштвеног ангажовања? 

6) Које групе мера треба да буду део портфолија друштвене одговорности 

компаније? 

7) Које фазе се састоји од процеса имплементације стратегије 

корпоративне друштвене одговорности? 

8) Које су предности и мане у вези са великим или малим бројем 

одабраних области друштвеног ангажовања? 

9) Објасните важност комуникације друштвено одговорних иницијатива са 

менаџерима и запосленима. 

10) Објасните важност праћења и контроле извршења ЦСР стратегије. 

  

Резиме 

Стратешки приступ ЦСР-а подразумева да компаније повежу своје ЦСР 

програме са пословном стратегијом. Имплементација друштвено 
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одговорних активности у областима везаним за активности компаније, 

истовремено, могла би да привуче пажњу потенцијалних потрошача 

компаније. Сходно томе, ЦСР може да направи конкурентску предност 

компаније. Међутим , први корак је формулисање ЦСР стратегије.  Овај 

процес би могао да се дефинише као 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 

области друштвеног ангажовања, утврђивање визије и циљева, 

ишчекивање кључних активности и буџета. 

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-а. 

 

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 се 

компанија може ангажовати на решавању сопствених проблема на дужи 

временски период. 

 

Стварање висона и циљева као следеће фазе, омогућава генерални водич 

за директора који ће усмеравати будуће ЦСР активности компаније. Ово 
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такође служи као инспирација кључним актерима да се укључе и помогну у 

имплементацији неког ЦСР-а, тако да су предности за друштво веће.  

 

Имплементација стратегије подразумева премештање планова у активности 

и њихово извршење у циљу остваривања претходно дефинисаних циљева. 

Овај процес се може представити кроз следеће фазе: превођење ЦСР 

стратегије у конкретне друштвено одговорне активности, преношење ЦСР 

иницијатива, доношење одлука и мотивисање запослених, праћење и 

контрола извршења активности и прикупљање повратних информација. 
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ИИ део. Студије случаја ЦСР у 

индустрији 4.0 

 

Поглавље 5. Национални докази за имплементацију концепта ЦСР-а  

Поглавље 6. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Шпаније 

Поглавље 7. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Немачке 

Поглавље 8. ЦСР и Индустрија 4.0 - докази из Бугарске 
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