
 
     

 
 
 

ПОСЛОВНЕ ВЕСТИ ИЗДАВАОЦА НИС А.Д. НОВИ САД 
 
 

НИС представио „Извештај о одрживом развоју за 2010“ у складу са 
међународним стандардима 

 
НИС и агенција McCann Erickson PR представили су 18. јула 2011. године 
Извештај о одрживом развоју компаније за 2010. годину, који је урађен према 
стандардима и квалитету у корпоративном извештавању, прописаним од стране 
међународне организације Global Reporting Initiative и AccontAbility. Независна 
ревизорска кућа KPMG урадила је преглед овог извештаја.   
 
На представљању Извештаја о одрживом развоју компаније за 2010. годину су 
учествовали, поред Кирила Кравченка, генералног директора НИС-а, и Миладин 
Аврамов, државни секретар Министарства заштите животне средине, рударства 
и просторног планирања, Џејмс Торнли, партнер у ревизорској кући KPMG, 
Вигор Мајић, директор истраживачке станице Петница и Борислав Миљановић, 
директор McCann Erickson PR. 
 
„Израда и представљање Извештаја о одрживом развоју НИС-а за 2010. годину 
је демонстрација нашег приступа пословању који подразумева да будемо 
одговорни и транспарентни у управљању процесима и људима.  То није само 
жеља да истакнемо своја достигнућа, колико позив на дијалог, где сваки 
учесник може отворено да изрази своје мишљење. Овај документ је израђен у 
складу са најсавременијим светским стандардима које примењујемо и на 
остале пословне правце у компанији. Данас ми показујемо своју спремност 
усавршавања процеса социјалног извештаја, односно да обезбедимо ефикасну 
контролу социјалних инвестиција, максималну транспарентност свих процеса, 
као и да позивамо најбоље представнике праксе  на овакве пројекте у улози 
 партнера“, изјавио је Кирил Кравченко, генерални директор НИС-a.  
 
„Сагледавајући савремену светску праксу и потребу да извештаји о друштвено 
одговорном пословању у Србији буду на одређени начин верификовани, ми у 
KPMG препознали смо ову потребу и увели сертификовање према GRI 
стандардима. Велико нам је задовољство што је НИС прва компанија у Србији 
чији извештај са поносом заједнички представљамо“, изјавио је Џејмс Торнли, 
партнер KPMG у Србији. 
 
Извештај компаније о одрживом развоју обухвата области финансијског, 
производног, социјалног, еколошког и друштвено одговорног пословања. У 
изради овог Извештаја, која је трајала шест месеци, учествовали су 
представници свих организационих јединица компаније, док је одобрење и 
реализацију пројеката координирала и пратила посебна комисија формирана у 
НИС-у. Такође, организације које пројекте спроводе биле су дужне  поднесу 
извештај о реализацији.   



       
 

 

 

Global Reporting Initiative је међународна непрофитна организација основана 
1997. године са циљем да постигне највиши квалитет у корпоративном 
извештавању о одрживом развоју. С обзиром на то да су се GRI стандарди 
унапређивали из године у годину, од 2006. године  примењује се G3, такозвана 
„трећа генерација“ извештавања о одрживом развоју. G3 се састоји од принципа 
и индикатора који дефинишу оквире за садржај и квалитет извештаја из области 
одрживог развоја и упутства за постављање граница приликом извештавања. 
Принципе G3 могу да користе мала предузећа, велике мултинационалне 
компаније, јавни сектор, невладине и друге организације из целог света. 
За више информација посетите: 
www.globalreporting.org 
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