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Сажетак: Савремени свет је деценијама уназад суочен са захтевом за 

заједничком одговорношћу за развој који би био у складу са потребама људи и 

природе тј. за подједнаком одговорношћу за природно и друштвено окружење. 

Друштвено одговорно пословање (ДОП) је концепт који се користи са циљем да се 

економски, еколошки и друштвени циљеви ефикасно интегришу у пословање 

предузећа. У првом делу овог рада приказан је правни и институционални оквир 

ДОП у нашој земљи са циљем да укажемо на решења која је донела наша земља на 

пољу друштвено одговорног пословања у смислу донетих закона и стратегија 

везаних за ову област. У другом делу рада су приказани резултати истраживања 

које је спроведено у предузећима: Лола “ФОТ”–Лешак, ШГ “Ибар”–Лепосавић и 

РИФ “Копаоник”–Лепосавић, са циљем да укажемо на факторе који, по 

мишљењу менаџера запослених у поменутим предузећима, највише утичу на 

јаснију и снажнију политику друштвене одговорности у предузећима. 

Кључне речи: друштвено одговорно пословање, стратегије, закони, менаџери.  

 

Abstract: The modern world has for decades been confronted with a request for a shared 

responsibility for the development which would be in line with the needs of people and 

nature, ie. for equal responsibility for the natural and social environment. Corporate 

social responsibility (CSR) is a concept that is used with the aim that economic, 

environmental and social objectives are effectively integrated into the company's 

operations. The first part of this paper shows the legal and institutional framework of 

CSR in our country in order to draw attention to the decisions taken by our country in 

the field of corporate social responsibility in terms of the adopted laws and strategies 

related to this area. The second part presents the results of research conducted in 

companies: Lola "FOT"–Lesak, FE "Ibar"–Leposavic and RIF "Kopaonik"–Leposavic, 

in order to point out the factors which, in the opinion of managers employed by these 

companies, have the greatest impact on a clearer and stronger policy of social 

responsibility in companies. 
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1. УВОД 

 

Србија и Европска унија су у Бриселу на првој међувладиној 

конференцији 21. јануара 2014. године почели процес преговора о 

чланству Србије у ЕУ. У току ових преговора, наша земља постепено 

усваја правне тековине у своје законодавство и доказује да успешно 

примењује правила и стандарде ЕУ. Једно од тих подручја је свакако 

и област ДОП-а.  

Комисија Eвропске уније наводи да ДОП може имати 

позитиван утицај на остварење стратешких циљева “како би ЕУ 

постала најконкурентнија и најдинамичнија, на знању базирана 

економија на свету”. У тзв. “зеленом извештају” из 2001. и 2005. 

године, ова Комисија дефинише друштвено одговорно пословање 

као скуп активности предузећа усмерених ка испуњењу правних 

обавеза дефинисаних законом и уговорима, али и активности којима 

предузеће испуњава обавезе, које не проистичу из формално-правног 

оквира као што су улагање у развој људског капитала, заштита 

животне средине као и унапређење односа са свим стејкхолдерима-

интересним групама. Овај извештај ДОП дели на две димензије: 

(GREEN PAPER, 2001, стр. 6-8) интерну (улагања у људске ресурсе; 

прилагођавање променама; рационалну употребу ресурса и енергије 

која обезбеђује очување необновљивих природних ресурса будућим 

генерацијама) и екстерну (развој локалне заједнице; унапређење 

односа са пословним партнерима, купцима и добављачима; 

поштовање људских права свих друштвених група са којима 

предузеће ступа у интеракцију; заштиту животне средине).  

Појам друштвене одговорности, какав се односи на 

пословање, тиче се дужности предузећа да послује средствима која 

не шкоде интересним групама и околини, и да се у својим одлукама 

и акцијама брине за општи бољитак друштва. За сваку државу је 

значајно да предузећа постижу жељене резултате, али да 

истовремено послују као друштвено одговорна предузећа. 

Друштвено одговорно пословање је у тесној вези са 

концептом одрживог развоја. Усвајајући Националну Стратегију 

одрживог развоја (Национална стратегија одрживог развоја, 2008, 

стр. 1-5, 11-14) 2008. године, Србија је прихватила да одрживи развој 

постане њено трајно развојно опредељење. Како се наводи у овој 

стратегији основни циљ одрживог развоја је да уравнотежи три 

кључна стуба одрживог развоја: одрживи развој економије, привреде 

и технологије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже 

и заштиту животне средине уз рационално располагање природним 

ресурсима. Заштита животне средине у Србији (Марковић, 
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Михајловић, Денић, 2015, стр. 508) има веома дугу традицију. Први 

писани траг о томе налази се у Душановом законику из 1349. године, 

којим је дефинисана могућност и забрана прекомерне сече шума у 

тадашњем Српском царству (Душанов законик, члан 123). Веома 

охрабрујуће делује пример Православне цркве, која је на Четвртом 

летњем семинару, који је одржан 1997. године у манастиру Свете 

Тројице на острву Халки, у организацији Васељенске патријаршије, 

упутила апел целокупном човечанству да срећу не треба 

поистовећивати са материјалним благостањем, подајући се 

овоземаљским уживањима и стицањем овоземаљских блага, јер то 

води еколошкој катастрофи која за човека значи смрт самоубиством 

(Радојевић, 2000, стр. 264). Због тога иако је примарна одговорност 

менаџмента предузећа остварење циљева организације-производња 

добара и/или услуга уз максимизацију профита, подједнаку важност 

треба дати и све снажнијим и све присутнијим захтевима различитих 

друштвених група које истичу да менаџери и њихова предузећа 

морају да прихвате одговорност за последице одлука које доносе и за 

активности које предузимају. Иако преовладава мишљење да су 

активности друштвено одговорног пословања намењене само 

великим предузећима, и мала и средња предузећа могу успешно да 

имплементирају овај концепт. С обзиром да највећи део српске 

привреде чине мала и средња предузећа и предузетници (МСПП), 

јако је важно да и она усвоје и развијају принципе друштвено 

одговорног пословања (ДОП). Управо из овог разлога је кључна 

улога и подршка државе у развоју и промоцији друштвено 

одговорног пословања. 

 

2. СТРАТЕШКИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ  

ОКВИР ДОП У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

 

Нове димензије управљања предузећем у себи укључују 

унапређење квалитета пословања који се током времена мењао 

пратећи главне промене у друштву, економији, технологији и науци. 

Наиме, савремени концепт поимања квалитета не подразумева само 

његову технолошку основу, већ се концепт квалитета из производње 

преноси на ниво извршног руководства, где дугорочно посматрано 

добија карактеристике унапређивања квалитета пословања предузећа 

у целини (Ђорђевић, Ћоћкало, 2007, стр. 20). Квалитет пословања 

подразумева три димензије, слика 1:  

- тржишну (задовољење купца, погодност за употребу, 

тржишну позицију, конкурентску предност), 
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- пословну (повећање ефикасности, снижење трошкова, 

повећање продуктивности, повећање профита, дугорочни 

опстанак), 

- друштвену (заштита здравља људи, заштита животне 

средине, штедња природних ресурса, заштита потрошача). 

 

Слика 1.: Аспекти квалитета пословања (Хелета, 1995, стр. 33) 

 

 
 

На данашњем нивоу развоја пословања, предузећа морају да 

прихвате пословање засновано на одговорности која подразумева 

преузимање одговорности за своју улогу у друштву. Раније је било 

довољно да предузеће задовољи основне економске циљеве односно 

профит, као основу за остваривање циљева раста и развоја. Међутим, 

предузећа данашњице уколико желе просперитет на тржишту, 

морају обављати и неекономске функције које се односе на 

задовољење опште друштвених интереса (Марковић, Милетић, 2015, 

стр. 240). 

Последњих неколико година, у Републици Србији посебна 

пажња се посвећује развоју законске инфраструктуре на пољу 

друштвено одговорног пословања. Инспирисана првенствено 

намером о придружењу Европској унији, Влада Србије је усвојила 

Стратегију развоја и промоције друштвено одговорног пословања у 

Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, Националну 

стратегију одрживог развоја за период од 2008. до 2017. године, 

МАРКЕТИНШКИ АСПЕКТ 

КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА 

- Задовољење купца 

- Погодност за употребу 

- Тржишно позиционирање 

- Конкурентска предност 

УСПЕШНА КОМПАНИЈА 

ДРУШТВЕНИ АСПЕКТ 

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

- Заштита здравља људи 

- Заштита околине 

- Штедња природних 

ресурса 

- Заштита потрошача 

ПОСЛОВНИ АСПЕКТ 

КВАЛИТЕТ ПОСЛОВНИХ 

ПРОЦЕСА 

- Повећање ефикасности 

- Снижење трошкова 

- Повећање продуктивности 

- Повећање профита 

- Дугорочни опстанак 
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Стратегију безбедности и здравља на раду у Републици Србији за 

период од 2013. до 2017. године, Стратегију заштите потрошача за 

период од 2013. до 2018. године, Националну стратегију одрживог 

коришћења природних ресурса и добара, Националну стратегију за 

апроксимацију у области животне средине за Републику Србију, 

Националну стратегију за укључивање Републике Србије у 

механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања 

отпадом, пољопривреде и шумарства, Националну стратегију за 

побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, 

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, 

Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2013. до 2015. 

године и др. Овиме је наша земља створила услове за развој 

друштвено одговорне праксе. Исто тако за подршку примене ових 

стратегија усвојен је велики број закона: Закон о прању новца, Закон 

о финансијама, Закон о заштити животне средине, Закон о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом итд.  

У Србији је донет Aкциони план за спровођење Стратегије 

развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици 

Србији за период од 2010. до 2015, и од 2011. до 2013. године којим 

су јасно дефинисане мере и активности за спровођење Стратегије 

развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици 

Србији за период од 2010. до 2015. године.  

У Стратегији развоја и промоције ДОП-а у Србији је 

дефинисан институционални оквир за њено спровођење, што 

представља основ за дефинисање надлежности за спровођење 

специфичних активности у овом акционом плану. За сваку од 

активности дефинисане су надлежне институције за спровођење. 

Имајући у виду сложеност дефинисаних мера и активности, као и 

чињеницу да се област друштвено одговорног пословања може 

посматрати једино као мултисекторска област, веома мали број 

активности може се спровести кроз деловање само једне надлежне 

институције, тако да је за највећи део предвиђених мера и 

активности овом Стратегијом предвиђено партнерско деловање више 

институција (Акциони план за спровођење стратегије развоја и 

промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за 

период од 2010. до 2015. године, и 2011. до 2013. године, стр. 4-11): 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
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Министарства привреде, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, Комисије за хартије од вредности, Народне банке 

Србије, Привредне коморе Србије. 

Стратегија представља документ који на конзинстентан и 

целовит начин дефинише основне приоритете и циљеве друштвено 

одговорног пословања предузећа у Србији. С обзиром да је развој и 

промоција друштвено одговорног пословања један од кључних 

фактора у процесу европских интеграција Републике Србије, то је у 

Стратегији јасно дефинисано да ће овај циљ бити реализован 

остваривањем специфичних циљева и то:  

- промоција концепта друштвено одговорног пословања,  

- развој пракси друштвено одговорног пословања и  

- стварање подстицаја и законских обавеза који ће 

осигурати стварање окружења погодног за ширење 

друштвено одговорног пословања (Акциони план за 

спровођење стратегије развоја и промоције друштвено 

одговорног пословања у Републици Србији за период од 

2010. до 2015. године, и 2011. до 2013. године, стр. 2). 

Европска унија велики акценат ставља на политику социјалне 

инклузије. Приступ Европској унији у овом смислу наглашава три 

главна циља политике социјалне инклузије како би се осигурало 

следеће (Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног 

пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, 

стр. 6): 

- приступ свим ресурсима, правима и услугама који су 

неопходни за учешће у друштву, спречавање и суочавање 

са ексклузијом, као и борба против свих облика 

дискриминације који воде до ексклузије, 

- активна социјална инклузија свих људи, како 

промовисањем учешћа на тржишту рада, тако и борбом 

против сиромаштва и ексклузије, 

- добра координација политике социјалне инклузије и 

укључивање свих нивоа владе и релевантних актера, 

укључујући људе који пролазе кроз сиромаштво, као и 

ефикасност и ефективност тих политика и интеграција 

истих у релевантне јавне политике, укључујући 

економске, буџетне, образовне политике и политике 

обуке, као и у програме структурних фондова (нарочито 

Економског и социјалног фонда). 

С обзиром да наша земља тежи да се придружи Европској 

унији, онда се мора обратити пажња на перманентно наглашавање 
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важности социјалне димензије и потребе да се осигура координација 

економске и социјалне политике. Социјалну димензију треба 

посматрати као продуктивни фактор јер “кроз инклузивне моделе 

пословања предузетници могу да служе сиромашнима на страни 

потражње као клијенти и муштерије, а на страни понуде они могу да 

укључе сиромашне као запослене, произвођаче и власнике 

пословања у разним тачкама ланца вредности” (Стратегија развоја и 

промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за 

период од 2010. до 2015. године, стр. 7). Значај ове констатације 

произилази и из Лисабонског уговора (енг. Treaty of Lisbon amending 

the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community), потписаном 13. децембра 2007. године, где се у члану 2. 

став 3. наводи: “Унија ће установити унутрашње тржиште. Радиће на 

одрживом развоју Европе заснованом на уједначеном економском 

расту и стабилности цена, високо компететивном социјалном 

економском тржишту, тежећи пуној запослености и социјалном 

прогресу, високом нивоу заштите и побољшању квалитета животне 

средине. Промовисаће се научни и технолошки напредак. Бориће се 

против социјалне искључености и дискриминације и промовисаће 

социјалну правду и заштиту, равноправност полова и солидарност 

између генерација и заштиту права детета” (THE LISBON TREATY, 

2009, стр. 15). Према томе, хармонизација са правним тековинама 

Европске уније је један од приоритетних задатака наше земље међу 

којима развој и промоција друштвено одговорног пословања и 

његовог доприноса социјалном складу и одрживој конкурентности и 

развоју заузима посебно место. 

Примена концепта друштвене одговорности у великој мери 

зависи од гране у којој се предузеће налази као и од комплетног 

националног амбијента у коме предузеће послује. Економија сваке 

земље је настала као резултат различитих историјских и друштвено-

економских фактора па се стога и институционални оквир ДОП у 

појединим земљама ЕУ разликује што се најбоље може видети у 

Водичу ДОП за Европу 2010 (А Guide to CSR in Europe, 2010). Према 

овом извештају најбољи пример промовисања друштвено 

одговорног пословања у Европи су Скандинавске земље. Пре свега 

Шведска јер се у овој земљи велика пажња поклања квалитету 

живота људи, образовању, екологији, заштити људских права, 

недискриминацији, органској производњи, унапређењу друштвене 

заједнице и сл. Шведски модел одрживог развоја подразумева 

изузетно велику укљученост државе кроз покретање и финансирање 

различитих пројеката, примену веома оштрих законских прописа и 

веома наглашено промовисање свих облика друштвено одговорних 
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пракси. Шведска улаже велике своте новца у различите пројекте и 

мере који подразумевају сарадњу државе, привреде и друштва како 

би утицала на смањење климатских промена. Поред тога у Шведској 

је спроведен велики број пројеката за промовисање равноправности 

полова, једнакости људи различитих нација, различитог сексуалног 

опредељења, старости, тако да је Шведска постала светски лидер у 

овој области. Прави драгуљ је свакако свест становништва о 

одговорном понашању која је на високом нивоу и константно расте, 

а предузећа су иновативнија на пољу ДОП-а што све заједно 

представља укљученост у врло повољан амбијент за пословање 

предузећа. У многим земљама Западне Европе као што су 

Швајцарска, Аустрија, Немачка, на подстицање друштвено 

одговорног пословања утиче се пре свега применом великог броја 

закона и формалних прописа. Применом оштрих санкција за кршење 

предвиђених прописа и закона предузећа се приморавају да воде 

рачуна о утицају свог пословања на друштво и на природну средину 

а нарочито у областима везаним за људска права, равноправност, 

услове рада, социјално и здравствено осигурање, плаћање пореза, 

заштиту природне средине и сл. (А Guide to CSR in Europe, 2010). 

Понашање наведених држава и мере које примењују неке од њих 

могу послужити као примери за подстицање ДОП у Србији. 

 

3. ФАКТОРИ КОЈИ НАЈВИШЕ УТИЧУ НА ЈАСНИЈУ 

ПОЛИТИКУ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ У 

ПРЕДУЗЕЋИМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА 

 

Како би се постигли циљеви у овом раду, спроведено је 

истраживање методом анкетног упитника. Као основа за састављање 

Анкетног упитника највише су послужили: рад Портера и Крамера 

(Porter, Kramer, 2002, стр. 6), књига Thompson, A.A., Strickland, A.J., 

Gamble, J.E. Стратешки менаџмент (Thompson, Strickland, Gamble, 

2008, стр. 301-306) и упитник InterConsulting организације која је у 

сарадњи са организацијом Уједињених нација за индустријски развој 

– UNIDO-ом (United Nations Industrial Development Organization) 

спроводила истраживање о концепту друштвено одговорног 

пословања у Србији (InterConsulting, 2014). Анкетни упитник је 

креиран са тежњом да се испитају ставови менаџера на пољу 

друштвено одговорног пословања. За потребе овог рада одабрана су 

три предузећа: Лола “ФОТ”–Лешак (Агенција за привредне 

регистре-Лола фабрика отковака Лешак, 2014), ШГ “Ибар”–

Лепосавић (Агенција за привредне регистре-Србијашуме, 2014) и 

РИФ “Копаоник”– Лепосавић (Агенција за привредне регистре-



Улога и подршка државе у развоју и промоцији друштвено одговорног... 

Vol. 18, број 1/2016, стр. 127-141  135 

Трепча, 2014). У истраживање се кренуло са намером да у овом раду 

буде укључен што већи број испитаника-менаџера (топ, средњи и 

оперативни), како би слика, у погледу њихових ставова и мишљења 

на пољу друштвено одговорног пословања у предузећима у којима 

су и запослени, била реалнија и веродостојнија. Истраживање је 

спроведено на укупном узорку од 109 менаџера на свим нивоима 

управљања, таб. 1. 

 

Taбела 1.: Позиција испитаника-менаџера у предузећима 

Предузеће 
Топ 

менаџмент 

Средњи 

менаџмент 

Оперативни 

менаџмент 

Укупан број 

испитаника 

у 

предузећима 

Лола “ФОТ” – 

Лешак 
2 6 13 21 

ШГ “Ибар”–

Лепосавић 
2 6 7 15 

РИФ “Копаоник”–

Лепосавић 
4 14 55 73 

Укупан број 

испитаника по 

нивоима управљања 

8 26 75 109 

Извор: Аутори 

 

С обзиром да у истраживање нису били укључени 

финансијски подаци о предузећима, број запослених је, према Закон 

о рачуноводству (“Службени гласник РС”, бр. 62/2013 од 16.07.2013. 

године на снази од 24.07.2013, члан 6. став 1) био једини критеријум 

поделе предузећа на: микро (10 запослених), мала (50 запослених), 

средња (250 запослених) и велика (преко 250 запослених). Узимајући 

у обзир ову констатацију, овим истраживањем су обухваћена два 

средња предузећа: Лола “ФОТ”–Лешак са 189 запослених и ШГ 

“Ибар”–Лепосавић са 108 запослених и једно велико предузеће: РИФ 

“Копаоник”–Лепосавић са 634 запослених. 

Једно од постављених питања у Анкетном упитнику било је 

да ли предузећа у којима раде требају у будућности да: повећају, 

смање или да остане исти обим активности друштвено одговорног 

пословања. Већина менаџера у предузећима: Лола “ФОТ”–Лешак, 

ШГ “Ибар”–Лепосавић и РИФ “Копаоник”–Лепосавић сматра да у 

будућности треба повећати обим активности друштвено одговорног 

пословања, таб. 2, с тим што једино у РИФ “Копаоник”–Лепосавић 
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1,37% менаџера сматра да у будућности треба смањити обим 

друштвено одговорног пословања. 

 

Табела 2.: Обим активности ДОП у % 

Предузеће 1: повећа 2: остане исти 3: смањи 

Лола “ФОТ” – Лешак 85,71% 14,29% 0,00% 

ШГ “Ибар” – Лепосавић 86,67% 13,33% 0,00% 

РИФ “Копаоник” –Лепосавић 69,86% 28,77% 1,37% 
Извор: Аутори 

 

Дакле, сва три предузећа: Лола “ФОТ”–Лешак, ШГ “Ибар”–

Лепосавић и РИФ “Копаоник”–Лепосавић би желела у будућности 

да буду активнија по питању друштвене одговорности, али на том 

путу имају препреке приказане у таб. 3, 4 и 5. 

 

Табела 3.: Утицаји на политику ДОП у предузећу  

Лола “ФОТ”–Лешак 

Утицај ДОП Број испитаника 
Удео у укупном броју 

испитаника (%) 

Ограничена финансијска 

средства 
7 33,33% 

Недостатак снажнијих 

подстицајних мера 
12 57,14% 

Развијеност тржишта 10 47,62% 

Нешто друго: положај 

предузећа на Косову и 

Метохији 

1 4,76% 

Извор: Аутори 

 

У предузећу Лола “ФОТ”–Лешак на јаснију и снажнију 

политику друштвене одговорности, према мишљењу менаџера 

(остављена им је могућност заокруживања више одговора), највише 

утиче недостатак снажнијих подстицајних мера (субвенције, пореске 

олакшице...), а потом развијеност тржишта и ограничена 

финансијска средства. У оквиру овог питања менаџерима је 

остављена могућност да додају који су то још чиниоци који утичу на 

јаснију и снажнију политику друштвене одговорности, тако да је 

један менаџер истакао да је то уопштено положај предузећа на 

Косову и Метохији. 
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Табела 4.: Утицаји на политику ДОП у предузећу  

ШГ “Ибар”–Лепосавић 

Утицај ДОП Број испитаника 
Удео у укупном броју 

испитаника (%) 

Ограничена финансијска 

средства 
8 53,33% 

Недостатак снажнијих 

подстицајних мера 
12 80,00% 

Развијеност тржишта 7 46,67% 

Нешто друго: 

нестабилна политичка 

ситуација на Косову и 

Метохији 

2 13,33% 

Извор: Аутори 

 

Као у претходном, и у предузећу ШГ “Ибар”–Лепосавић 

већина менаџера сматра да на јаснију и снажнију политику 

друштвене одговорности највише утиче недостатак снажнијих 

подстицајних мера (субвенције, пореске олакшице...), а потом 

ограничена финансијска средства и развијеност тржишта. У оквиру 

овог питања менаџери су навели да, на јаснију и снажнију политику 

друштвене одговорности предузећа утиче нестабилна политичка 

ситуација на Косову и Метохији.  

 

Табела 5.: Утицаји на политику ДОП у предузећу РИФ 

“Копаоник” – Лепосавић 

Утицај ДОП Број испитаника 
Удео у укупном броју 

испитаника (%) 

Ограничена финансијска 

средства 
27 36,99% 

Недостатак снажнијих 

подстицајних мера 
23 31,51% 

Развијеност тржишта 47 64,38% 

Нешто друго: нема 0 0,00% 
Извор: Аутори 

 

У предузећу РИФ “Копаоник”–Лепосавић већина менаџера 

сматра да на јаснију и снажнију политику друштвене одговорности 

највише утиче развијеност тржишта а потом ограничена финансијска 

средства и недостатак снажнијих подстицајних мера (субвенције, 

пореске олакшице...). За разлику од претходна два предузећа, у овом 
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предузећу менаџери нису навели друге чиниоце који би имали утицај 

на јаснију и снажнију политику друштвене одговорности. 

С обзиром да менаџери у сва три анкетирана предузећа 

наводе да на јаснију и снажнију политику друштвене одговорности 

утиче, између осталог, и недостатак снажнијих подстицајних мера, 

попут пореских олакшица, можемо рећи да се наша држава, 

узимајући у обзир тешку економску ситуацију у којој се налази већ 

неколико задњих година, изузетно трудила да правним лицима-

предузећима максимално изађе у сусрет у погледу пореских 

олакшица.  

Наиме, Законом о порезу на добит правних лица (“Службени 

гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 

101/2011 и 119/2012) у члану 15 став 1 предвиђено је: “издаци за 

здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту 

човекове средине и спортске намене, као и давања учињена 

установама социјалне заштите, признају се као расход у износу 

највише до 3,5% од укупног прихода”. Проценат од 3,5% Законом о 

изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 

(“Службени гласник РС”, бр. 47/2013 на снази од 30.05.2013. године) 

у члану 5 став 1 је повећан на 5%. Постоје предлози и препоруке за 

измену, тачније допуну Закона, а та допуна се односи на проширење 

опсега делатности предвиђених чланом 15 ставом 1 наведеног 

Закона, али не и на повећање процента утврђеног Законом о 

изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

У пословној пракси привреде Србије последњих година 

осећају се позитивни помаци на пољу друштвено одговорног 

пословања. Последњих неколико година, у Републици Србији 

посебна пажња се посвећује развоју законске инфраструктуре на 

пољу друштвено одговорног пословања. Хармонизација са правним 

тековинама Европске уније је један од приоритетних задатака наше 

земље. 

Према спроведеном истраживању, на већи степен друштвене 

одговорности, између осталог утичу ограничена финансијска 

средства, економска криза у земљи, недовољно развијено тржиште, 

недостатак идеја, недостатак снажнијих подстицајних мера попут 

пореских олакшица, недовољно развијена свест о предностима које 

доноси друштвено одговорно пословање и сл. Један од могућих 

начина у превазилажењу ових препрека је неговање добре 

комуникације између запослених и менаџмента, са једне, и неговање 
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дијалога предузећа са осталим интересно-утицајним групама која 

гравитирају око предузећа, са друге стране. Кроз отворену и искрену 

комуникацију и дијалог могуће је пронаћи нове, иновативније 

начине друштвено одговорног пословања који ће бити усмерени и на 

креирање богатства предузећа и на креирање вредности за 

целокупно друштво. 

Србија постепено усваја правне тековине ЕУ у своје 

законодавство. Једно од тих подручја је свакако и област друштвено 

одговорног пословања. У многим земљама западне Европе је веома 

развијена област друштвено одговорног пословања (Швајцарска, 

Аустрија, Немачка), јер се примењују оштре санкције за кршење 

предвиђених прописа и закона, нарочито у областима везаним за 

људска права, равноправност, услове рада, социјално и здравствено 

осигурање, плаћање пореза, заштиту природне средине и сл. На овај 

начин се предузећа приморавају да воде рачуна о утицају свог 

пословања на друштво и на природну средину. Модел понашања 

наведених држава а посебно мере које примењују неке од њих могу 

послужити као добар пример за подстицање друштвено одговорног 

пословања у Србији. Само добра пракса друштвено одговорног 

пословања ће допринети просперитету предузећа на тржиштима, 

остваривању конкурентске предности, привући страна улагања и 

допринети привредном расту. 
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