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0. ПРЕГЛЕД ВЕРЗИЈА

Верзија

Датум

Измене

1

27. јуни 2018.

Почетна верзија. Одобрена од стране Управног
одбора

2

30. јули 2019.

Члан 3.2 a) i) Контролни удео.
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1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Предмет ове политике, коју је обавезно примењивати и поштовати у компанијама које су део
или су у власништву компанија Групе ФЦЦ (у даљем тексту, Група или ФЦЦ) је успостављање
уједначених принципа и критеријума којих се треба придржавати када је реч о саопштавању,
прихватању и примени механизама поштовања прописа који су утврђени у Моделу за
спречавање кривичних дела Групе ФЦЦ, у свим односима са пословним партнерима (друштва,
друштва посебне намене, мешовито повезана друштва, привремена удруживања предузећа и
конзорцијуми).

2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Примена принципа и критеријума описаних у следећем одељку бавиће се процентом учешћа
и/или контроле који ФЦЦ има у компанијама, а то може бити;
 Већински (више од 50%),
 Једнак, (50%),
 Мањински, (мање од 50%).

3. ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА
Да би се осигурала поузданост и транспарентност када је реч о усклађености у односима и
активностима које се обављају са пословним партнерима, морају се сматрати императивом и
обавезом следећи принципи деловања који морају бити формално подржани, документовани
и архивирани.
1. Due Diligence потенцијалног партнера када је реч о усклађивању. Пре
успостављања формалног односа са потенцијалним партнером и, не доводећи у питање
анализу финансијских и оперативних ризика спроведену ради процене поузданости
наведеног партнера (које обавља или служба за ризике или одговарајућа техничка
служба), неопходан услов ће бити процена партнера у погледу усклађености. Due Diligence ће свој обим и подробност на разуман начин прилагодити субјекту (чињеницама)
операције и његовој типологији, а посебно његовој финансијској структури ако је
потребно (прилагођавајући се захтевима у погледу усклађености потенцијалних
улагача). Ова процена се може обавити унутрашњим, па чак и спољашњим средствима
и требало би да узме у обзир, између осталих променљивих, етички правац партнера,
његове Групе и руководства, степен усклађености те организације са антикорупцијским
прописима или прописима против прања новца, медијски одјек активности које су у
супротности са законом или етичким принципима, итд.
2. Захтев за примену усаглашености у управљању операцијама. У тренутку оснивања
друштва, привременог удруживања предузећа, конзорцијума, мешовитог предузећа
и/или склапања споразума између обеју страна, ФЦЦ ће бити обавезан да спроведе све
неопходне поступке како би обезбедио да се обе стране ускладе и обавежу на
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поштовање етичких принципа и принципа пословног понашања које прописује Етички
кодекс и кодекс пословног понашања Групе ФЦЦ и Модел за спречавање кривичног
дела. У ту сврху и на основу процента учешћа који има група механизам деловања ће
бити следећи:
a. Друштва посебне
конзорцијуми.

намене,

привремена

удружења

предузећа,

i. Контролни удео. Кад год је то могуће, партнеру ће се, формално и
путем писменог одобрења, наметнути да се придржава принципа
деловања Етичког кодекса и кодекса пословног понашања, Етичког
канала и Приручника за превенцију кривичних дела Групе ФЦЦ.
ii. Једнако или мањинско учешће. У овим случајевима ће се предложити
партнеру да се придржава Етичког кодекса и кодекса пословног
понашања и Приручника за превенцију кривичних дела ФЦЦ-а. У случају
да одбије ову опцију, свака страна мора формално прихватити
поштовање својих интерних прописа о усклађивању, при чему се
потписује „уговор о одштети“, како би се осигурало да су у односу
успостављени чврсти механизми усклађивања.
b. Трговачка друштва.
i. Друштва која су под контролом ФЦЦ-а (обједињена под
рачуноводством ФЦЦ-а). Примениће се Етички кодекс и кодекс
пословног понашања и Приручник за превенцију кривичних дела ФЦЦ-а.
ii. Друштва која нису контролисана. Саветници ФЦЦ-а ће предложити,
у оквиру административног тела, одобрење Етичког кодекса који
обухвата принципе сличне онима утврђеним у Етичком кодексу и кодексу
пословног понашања ФЦЦ-а, као и у Приручнику за превенцију
кривичних дела. Предлог овог механизма контроле и усклађености не
подразумева да га је прихватио Управни одбор друштва, али та
чињеница мора да буде унета у записник као доказ заинтересованости
ФЦЦ-а да следи етичке принципе понашања у обављању пословних
активности.
c.

Мешовито повезана друштва.
i. Предлог Модела усклађености. У случају мешовито повезаних
друштава и, с обзиром на специфичност удруживања с јавном
институцијом, без обзира на проценат учешћа у њој, механизам
деловања за примену етичке културе и повезане културе усклађености
биће предложити Управном одбору друштва, у самом тренутку
конституисања, постојећи Модел усклађености у Групи ФЦЦ, који се
састоји од Етичког кодекса и кодекса пословног понашања и Приручника
за превенцију кривичних дела. Предлог овог механизма контроле и
усклађености не подразумева да га је прихватио Управни одбор друштва,
али та чињеница мора да буде унета у записник као доказ
заинтересованости ФЦЦ-а да следи етичке принципе понашања у
обављању пословних активности.
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ii. Етичко понашање Саветника ФЦЦ-а у мешовито повезаним
друштвима. С обзиром на специфичне карактеристике односа насталих
у оквиру мешовитих предузећа и независно од тога да ли је Управни
одбор друштва одобрио Модел усклађености ФЦЦ-а (подржан Етичким
кодексом и кодексом пословног понашања и Приручником за превенцију
кривичних дела), понашање саветника ФЦЦ-а који су део Управног
одбора мешовито повезаног друштва мора бити у потпуности усклађено
са принципима понашања дефинисаним Етичким кодексом и кодексом
пословног понашања Групе, избегавајући, у сваком случају, угрожавање
интегритета и имиџа Групе поступцима или одлукама противним етици.

4. ПРИМЕНА
Група ФЦЦ располаже различитим механизмима за обезбеђивање правилне примене
Политике односа са партнерима по питању усклађености, као и за спречавање, откривање и
реаговање на случајеве непоштовања, који укључују:







Одбор за усклађеност, који води рачуна о правилном функционисању Модела за
превенцију кривичних дела, вршећи праћење важећих прописа, ризика, ефикасности
надзора и промовишући културу поштовања прописа.
Етички кодекс и кодекс пословног понашања доступан свим запосленима у
Групи, који обухвата принципе и правила понашања који су применљиви и обавезни
за све запослене у Групи ФЦЦ.
Етички канал на корпоративном нивоу. Њиме управља Службеник за корпоративну
усклађеност и путем њега запослени могу усмерити или пријавити могућа кршења
Етичког кодекса и кодекса пословног понашања или самог Модела усклађености.
Политике и процедуре. Које ће обухватити активности које имају за циљ да
осигурају да операције које се обављају са партнерима буду заштићене примењеним
моделима усклађености.
Изражавање прихватања. Група ће периодично тражити да сви њени запослени
формално изјаве да знају и поштују принципе утврђене у Етичком кодексу и кодексу
пословног понашања ФЦЦ-а и Антикорупцијској политици и пружиће потребну обуку
за разумевање и поштовање ових принципа.
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