
 

 

 

Pitanje Odgovor 

Kome se dodjeljuje 
priznanje 2020 SDG 
Pioneers?  

UN Global Compact svake godine dodjeljuje priznanje SDG 
Pioneers poslovnim liderima zaposlenima na bilo kojoj 
razini tvrtke, koji svojim poslovnim djelovanjem doprinose 
ostvarenju 17 ciljeva održivog razvoja.  
NAPOMENA: Dok je iznimno prošle godine natječaj bio 
otvoren za mlade do 35 godina starosti, ove je godine 
natječaj ponovno otvoren kao prijašnjih godina, za sve, bez 
obzira na dob, spol, funkciju ili bilo koju drugu 
karakteristiku. 
 
Kroz vlastitu tvrtku ili mobiliziranjem drugih tvrtki pomažu 
u postizanju jednog ili više Ciljeva održivog razvoja, 
istovremeno doprinoseći poslovnom uspjehu svoje tvrtke. 
 
U godini 2020. lokalne mreže širom svijeta, uključujući 
lokalnu mrežu u Hrvatskoj koju vodi Hrvatska udruga 
poslodavaca, bit će domaćini kampanje SDG Pioneers na 
razini države te dodijeliti lokalna priznanja, pa će tako HUP 
dodijeliti priznanje/a 2020 SDG Pioneer Croatia. Jedan od 
lokalnih pobjednika bit će kandidat u globalnom krugu 
natjecanja koje će se održati u sklopu Opće skupštine 
Ujedinjenih naroda  u rujnu 2020. 
 

Tko se može prijaviti?  Mogu se prijaviti ili biti nominirane sve stručne osobe 
zaposlene na bilo kojoj  razini tvrtke članice ili potpisnice 
UN Global Compacta, ili podružnice matične tvrtke koja je 
članica UN Global Compacta. Stoga svakako provjerite je li 
Vaša matična tvrtka članica ove velike svjetske inicijative a 
kako biste provjerili je li neka tvrtka članica ili potpisnica 
UN Global Compacta, pogledajte popis sudionika na mreži 
online.  
 
Napomena za izravne članove: Na natječaju 2020 SDG 
Pioneers, razmatrat ćemo samo tvrtke koje su se pridružile 
UN Global Compactu do 30. rujna 2019. godine i koje su 
podnijele barem jedan Izvještaj o napretku (CoP). Ako se 
Vaša tvrtka pridružila nakon toga datuma, pozivamo Vas da 
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se prijavite za program 2021 SDG Pioneers. 
 
UN Global Compact zadržava pravo oduzimanja priznanja 
SDG Pioneers ako se tvrtka ili pojedinac kasnije pokažu kao 
reputacijski rizik za kampanju SDG Pioneers i/ili inicijativu 
UN Global Compact. 

Što ako sam povezan s 
tvrtkom, ali ne i direktno 
zaposlen u tvrtki članici 
UN Global Compacta? 

Možete se prijaviti ili biti nominirani samo ako ste zaposleni 
u tvrtki ili u njezinoj podružnici. 

 
 

Samo se zaposlenici tvrtki članica ili potpisnica UN Global 
Compacta, i njihovih podružnica, mogu prijaviti ili biti 
nominirani. Ako Vaša tvrtka još nije članica UN Global 
Compacta, posjetite web stranicu UN Global Compacta i 
saznajte više o tome kako se pridružiti, ili kontaktirajte Vali 
Marszalek, izvršnu direktoricu Global Compact Mreže 
Hrvatska:  
vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr. 

Tko može podnijeti 
nominaciju? 

Možete nominirati sebe ili kolegu u svojoj tvrtki ili nekoga 
koga poznajete iz druge tvrtke članice UN Global 
Compacta. Nominiranu osobu ćemo potom kontaktirati 
kako bismo provjerili je li osoba suglasna s nominacijom 
kao i točnost dostavljenih podataka.  

Što su Ciljevi održivog 
razvoja (SDG)? 

U rujnu 2015., 193 države članice Ujedinjenih naroda 
usvojile su plan za postizanje bolje budućnosti za sve i time 
su odredile put kojim će se sljedećih 15 godina boriti protiv 
ekstremnog siromaštva, nejednakosti i nepravde te 
klimatskih promjena. U središtu Agende 2030. je 17 ciljeva 
održivog razvoja  i 169 povezanih podciljeva koji se bave 
najvažnijim društvenim, ekonomskim, ekološkim, 
zdravstvenim izazovima našeg vremena. Za više informacija 
o tome koje korake poduzimaju tvrtke kako bi doprinijele 
ostvarivanju  Ciljeva održivog razvoja, posjetite web 
stranicu HUP/Global Compact Mreže Hrvatska.  

Kako mogu nominirati 
sebe ili nekoga tko izvrsno 

Molimo ispunite prijavnicu priloženu uz poziv za natječaj i 
ovaj dokument. 

https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application
mailto:vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr
https://www.hup.hr/ciljevi-odrzivog-razvoja-2030.aspx
https://www.hup.hr/ciljevi-odrzivog-razvoja-2030.aspx
https://www.hup.hr/primjeri-dobre-prakse-v2.aspx
https://www.hup.hr/primjeri-dobre-prakse-v2.aspx


 

 

radi svoj posao? 

Moja tvrtka radi izvrstan 
posao. Mogu je nominirati?   

Ne, na natječaj se prijavljuje ili je nominiran pojedinac, 
poslovni lider-pokretač promjena, koji je unaprijedio 
poslovanje tvrtke u kojoj radi i time ostvario određeni 
društveni ili okolišni učinak. Tvrtka je također istaknuta ali 
posredno. 

Koji je rok za nominacije?  Rok za prijavu/nominacije je 1. travnja. 

Kako će se birati dobitnici 
priznanja SDG Pioneers?  

Odbor za izbor sastavljen od više dionika odlučivat će o 
kandidatima za priznanje SDG Pioneers. Odbor će činiti 
predstavnici  UN Global Compact lokalne mreže, poslovnog 
sektora, akademske zajednice i civilnog društva.  
 

Kako i kada ću biti 
obaviješten ako budem 
izabran?  

Rezultati izbora za priznanje SDG Pioneers za 2020. na 
lokalnoj razini bit će objavljeni u lipnju. Potom odabrani 
2020 SDG Pioneer Croatia ide u globalni krug natjecanja. 
Dobitnici priznanja 2020 SDG Pioneers na globalnom nivou 
bit će izabrani u kolovozu, a priznanje će im biti dodijeljeno 
na Općoj skupštini UN-a u rujnu. Zbog količine zaprimljenih 
nominacija, možda nećemo moći kontaktirati one koji nisu 
izabrani.  

Što nosi priznanje SDG 
Pioneers? Što ću dobiti ako 
budem izabran? 

Dobitnici lokalnog kruga dobit će vidljivost i priznanje za 
svoj doprinos postizanju Ciljeva održivog razvoja. 
Dobitnicima priznanja 2020 SDG Pioneers koji su izabrani u 
kolovozu u globalnom krugu, priznanje će biti dodijeljeno na 
Općoj skupštini  UN-a. 

Imam još pitanja. Kome se 
mogu obratiti? 

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte Vali Marszalek, izvršnu 
direktoricu Global Compact Mreže Hrvatska: 
vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr   
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