
Глобални договор 

брошура о искуствима чланица 
у овој области. Глобалном 
договору у Србији приступили 
су и VIP Mobile, B92, КПМГ, 
M&V Investments и Coca Cola 
Hellenic Bottling Company,  тако 
да он у овом тренутку броји 26 
чланица.  
 

У Народној банци Србије    је 
одржан 5. јуна трећи радни 
састанак чланица “Глобалног 
договора” УН у Србији. На 
састанку су размењена 
досадашња искуства чланица 
у погледу њиховог 
ангажовања на пољу заштите 
права особа са 
инвалидитетом. 
Чланице су подржале идеју да 
у оквиру својих могућности 
допринесу реализацији 
кампање УНДП-a за 
унапређење права особа са 
инвалидитетом. Такође, 
изражена је и жеља чланица 
да се састану са 
представницима удружења и 
организација особа са 
инвалидитетом, како би се 
идентификовали највећи 
проблеми и потешкоће са 
којима се суочавају и нађу 
могуће солуције. Договорено 
је  да се изради упитник за 
чланице на основу кога би се 

одредили заједнички 
приоритети у овој области. 
Чланице су закључиле да је 
потребно организовати 
едукативни скуп за новинаре са 
циљем да се медијима 
прибилижи концепт 
корпоративне друштвене 
одговорности и значај 
извештавања у овој области. 
Једна од идеја је и да се изради 

Привредна комора Србије - Дејан Трифуновић, 
Душан Стокић 

Erste Banka - Андреа Брбаклић, Соња Конаков 

Центар за мониторинг и евалуацију - Марко Савић 

VIP Mobile - Драгана Ротер, Маја Хонда 

Deloitte - Тамара Властелица- Бакић 

Holcim - Невена Радовановић, Маја Џелатовић 

Б92- Сандра Пајовић 

КПМГ- Маријана Павловић 

Coca Cola Hellenic Bottling Company- Оља Стојановић 

M&V Investments– Срђан Томашевић 

Чланови Глобалног договора: 

BFC Lafarge - Снежана Петровић 

Cisco Systems - Тијана Марјановић 

Meridian banka - Сања Ћосовић, Марко 
Путник 

Eurobank EFG Štedionica - Hаташа Крстић, 
Жељка Добрић 

Piraeus Banka - Мирослава Бикић-Нешић 

Смарт Колектив - Невен Мариновић 

Societe Generale Banka - Мирјана 
Мирковић, Небојша Радојичић 

Јубмес банка - Лола Стаменковић 

BancaIntesa - Ана Инђић 

Комерцијална банка - Горан Миличевић 

Hypo Alpe Adria - Маја Божовић 

Balkan Community Initiatives Fund - 
Синиша Ђурић 

Делта Холдинг - Милица Бабић,  Тијана 
Копривица 

Центар за Демократију - Светлана 
Вукомановић 
Hauska & Partner Intl Communications -  
Весна Петковић 

 Народна банка Србије       УН Србија 
jun, 2008 Tрећи састанак Глобалног договора у Србији 

Информације: 

Стеван Вујасиновић 
+381 11 2040 405 
stevan.vujasinovic@undp.org 

 

Исидора Маринковић 
+381 11 3027 194 
isidora.marinkovic@nbs.yu  

 

Милица Јовановић 
+381 11 3027 353 
milica.d.jovanovic@nbs.yu  

 

  
  
  

  

      Обавештења... 
Донације:  
Јубмес банка– Захваљујемо Јубмес банци на пруженој помоћи жртвама елементарних 
непогода на Далеком истоку. 
 
Кoнференције:  
У организацији УНДП-а, а уз помоћ Министрства рада и социјалне политике, Владе Краљевине 
Норвешке и Глобалног договора УН у Србији, у Београду је 9. јуна одржана  конференција под 
називом «Друштвено одговорно пословање и особе са инвалидитетом у Србији – 
приступачност». Конференција је имала за циљ да се јавност упозна са предстојећом кампањом а 
такође и са примерима добрих пракси предузећа која се већ активно баве овим питањима.  

Датуми састанака: 

Састанци Глобалног 
договора у 2008: 
- 4. септембар 
- 16. октобар  
- 4. децембар 

 

  
  
  

  
  
  

Планови до следећег 
састанка 4. септембра: 

• Израда упитника 

• Креирање вебсајта 

• Организација састанка са 
новинарима 

• Организација састанка са 
представницима 
удружења и  асоцијација 
за особе са 
инвалидитетом. 
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