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Global Compact 

 
• Inicijativa osnovana 2000. godine   
 
• Lokalne mreže u 85 zemalja 

 
 

• Podržavanje temeljnih društvenih vrijednosti – 10 načela:  

- ljudska prava 

- radna prava 

- okoliš 

- suzbijanje korupcije 
 
 

• Više od 12.000 potpisnika iz 145 zemalja 
 

• Poslovni sektor 8.381 sudionika i 5.988 izvješća  

 



Izvještavanje po GC-u za poslovni sektor 

• Izvješće o napretku (COP) – 

srž obveze tvrtke prema GC-u 

 

• Format fleksibilan 

 

razine COP izvješća 

• GC Learner 

• GC Active 

• GC Advanced 

 

Minimum za GC Active 

•Izjava najviše rangirane osobe za 

donošenje odluka (podrška CG-u i 

nastavak obaveze) 

•Kratak opis aktivnosti koje je tvrtka 

poduzela u implementaciji 10 

načela 

•Mjerenje ishoda 

 

 

•Obveza godišnjeg objavljivanja 

(non-communicating) 

 



GC u brojkama 

Velike tvrtke SME COP 



GC u brojkama 2015. 

GC Learner 

GC Active 

GC Advanced 

457 
izvješća GC Advanced 

(najviše financijski sektor) 

Izgradnja i materijali 
sektor s ukupno najviše Izvješća 

49 + 20 
GC Hrvatska 

614 
izvješća GC Leraner COPs 

submitted 

3.210 
izvješća europskih tvrtki  



GC u brojkama 2015. 

Povećan broj 

izvješća 
Povećana kvaliteta 

izvješća 

COP  izvješća COP Advanced 

90% Velike tvrtke 

78% SME 

Izvješća u roku 



Profil KONČARA 

• Član GC-a od 30. travnja 2007. 

 

• Krajem svibnja objavljeno deseto 

Izvješće o DOP-u  

 (GC Active + GRI G4 sržna opcija) 

 

• CD i mrežne stranice  

 



Kako smo počeli izvještavati? 

• Upiti o „CSR Reportu” na 

međunarodnim tenderima 

 

• Brojne aktivnosti postoje, ali ih ne 

zovemo društveno odgovorno 

poslovanje   

 

• Odabir okvira za izvještavanje (GC i 

GRI 

 

Ekonomska 
dimenzija 

Društvena 
dimenzija 

Okolišna 
dimenzija 

Ljudska 

prava 

Ljudska 

prava 

Radna  

Prava 

Radna 

Prava 

Radna  

Prava 

Radna  

Prava 

Okoliš Okoliš Okoliš Antikorupcija 



Practical Guide to 

Communication on Progress 

www.unglobalcompact.org 

OBVEZATI 
Načela ugraditi u 

poslovnu strategiju 

PROCJENITI 
Rizike, utjecaje i 

prilike poslovanja  

DEFINIRATI 
Ciljeve, strategije i 

politike 

PROVESTI 
Implementacija u 

poslovanje 

MJERITI 
Analiza utjecaja i 

napretka 

KOMUNICIRATI 

Napredak sa 

dionicima 

GC Model izvještavanja 



Kako to radimo u KONČARU 

Okolišna kategorija 

 
•Kontinuirano poboljšanje proizvoda i 

usluga u cilju smanjenja utjecaja na 

okoliš 

•„Zeleni” proizvodi 

 

•Korištenje novih tehnologija 

•Kontrola kvalitete 

•Certifikati 

 

•Politika upravljanja okolišem 

 
 

 



Kako to radimo u KONČARU 

Briga o zaposleniku 
 

•na radnom mjestu u radno vrijeme  

(zdravo radno okruženje, obrazovanje i 

usavršavanje, zdravstvena zaštita i preventiva) 

 

•u slobodno vrijeme  

(rekreacija, druženje, izleti) 

 

•u mirovini  

(Klub umirovljenika KONČAR)  



Suradnja sa zajednicom  

 

•nagrade najboljim studentima  

(TVZ, FER, FSB…) 

 

•nagrade za najbolju doktorsku 

disertaciju 

 

•razni projekti s akademskom 

zajednicom 

 

Kako to radimo izvan KONČARA 



Donacije 

 

•školama i fakultetima 

 

•udrugama 

 

•kulturno-umjetničkim društvima 

 

•humanitarnim organizacijama 

 

•mladim sportašima i klubovima 

 

  

 

 

Kako to radimo izvan KONČARA 



• Volontiranje za pomoć 

poplavljenima u Slavoniji 

 

• Volontiranje u HUPT-u i 

Centru za obrazovanje 

 

• Čitanje priča u SOS selu 

Lekenik 

Volonterske akcije 



• Uređenje okoliša povodom 

Dana planeta Zemlje 

 

 

• Uključivanje u akciju 

“Hrvatska volontira!” 

Volonterske akcije 



KONČAR - Institut za elektrotehniku 

 

• Jedino društvo u KONČARU koje 

ima vlastiti izvještaj o DOP-u 

 

• Usklađen sa smjernicama za 

izvještavanje GRI G4 

 

• Objavljuje se od 2007.  

 (engleski i hrvatski) 

 

 

 



Indeks DOP-a 

• metodologija za ocjenjivanje odgovornih 

praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki 

 

• zajednički projekt HGK i HR PSOR-a  

 

• ocjenjivanja u 6 osnovnih područja 

djelovanja 

 
KONČAR – Institut za elektrotehniku 

2008., 2009., 2010., 2012. i 2013. 

 

KONČAR – Energetski transformatori 

2015. za područje: Odgovorne politike i 

prakse u radnoj okolini 



Europska nagrada za DOP 

• inicijativa Europske komisije i u 

organizaciji CSR Europe u suradnji 

s nacionalnim partnerskim 

organizacijama iz 29 europskih 

zemalja 

 

• KONČAR – Institut za 

elektrotehniku dobitnik u kategoriji 

malih i srednjih poduzeća za 

projekt „Primjenom znanosti do 

inovacija” (PRIZNADI) za 2013. 

 



Što dalje? 

• poticanje, osmišljavanje i 
provođenje DOP-a kao dijela 
poslovanja 

 

• objavljivanje i isticanje rezultata   

 

• prikupljanje i analiza podataka te 
mjere za njihovo poboljšanje 

 

• pozdravljamo Direktivu za obavezno 
nefinancijsko izvještavanje  

 

• GRI Standardi 

 

• dopuna 10 Načela?  
 


