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ПКС доделила награде
за одговорно пословање
Привредна комора Србије (ПКС
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штва, средња привредна друштва,

мала и микропривредна друштва.
је јуче, шести пут по реду,
Националну награду за друштвено
Потпредседник ПКС Мирослав
Милетић казао је да се Националодговорно пословање компанијама које су показале највећу посвена награда за друштвено одговорћеност принципима друштвене одно пословање додељује од 2007. гоговорности у Србији.
дине и да представља на одређени
начин двогодишњи пресек стања
Награђене компаније у категорији великих привредних друштасрпске привреде у степену примева су компаније из Београда „Бол
не друштвено одговорног послопекиџинг", „Делез" и „Делта Холвања. „Пријавом на такмичење за
динг", као и „Алфа плам" из ВраНационалну награду за друштвено
ња и Апатинска пивара, преноси
одговорно пословање, привредна
Танјуг.
друштва су извршила својеврсну
У категорији средњих приврединтерну проверу достигнутог ниних друштава, награђени су РудПризнање „Руднику" из Горњег Милановца
воа успешности пословања у обланик и флотација „Рудник д. о. о."
стима, стубовима на којима почииз Горњег Милановца, „Хајат" из Београда и Јавно предва друштвено одговорно пословање", рекао је он.
узеће „Градско стамбено" из Београда.
Милетић је нагласио да ПКС даје конкретан допринос
Награде у категорији малих и микропривредних друи у активностима Глобалног договора Уједињених нациштава додељене су „Инмолд пласту" из Пожеге, ГСК фарја, најмасовнијег добровољног удружења друштвено одмацеутској компанији из Новог Београда, „Еко феникс Б говорних компанија и организација, које у свом делотиму" из Суботице, „Брантнер отпадној привреди" из Новању посебну пажњу посвећују поштовању и примени
вог Бечеја и „Слободној зони" из Пирота. Такмичење је
универзалних принципа друштвено одговорног пословања у области људских, радних права, заштити животне
трајало шест месеци и учествовало је 50 компанија, које
су се такмичиле у три категорије велика привредна друсредине и борби против корупције.
доделила
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