
У ПРЕДАНОСТИ ЈЕ СНАГА.
Кодекс понашања компаније NIKE, Inc. дефинише минималне стандарде које очекујемо од сваке 

фабрике или објекта добављача. Очекујемо да сви наши добављачи дијеле нашу посвећеност добробити 
радника и одговорном и ефикасном коришћењу ресурса. Желимо партнере који исказују лидерство у 

области корпоративне одговорности и који се не задовољавају минималним стандардима. 

©2017 Nike, Inc. Сва права задржана Брендови портфолија NIKE, Inc. укључују NIKE Brand, Jordan Brand, Hurley и Converse. Септембар 2017.
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СТАНДАРДИ КОДЕКСА ПОНАШАЊА

ПОШТОВАЊЕ 

РАДНИ ОДНОС ЈЕ ДОБРОВОЉАН
Добављач неће користити присилни рад који укључује и рад затвореника, рад по сили 
уговора, дужничко ропство и друге облике присилног рада. Добављач је одговоран 
за подмиривање надокнада за радно ангажовање свих запослених, укључујући 
надокнаде за регрутовање.

ЗАПОСЛЕНИ ИМАЈУ МИНИМАЛНО 16 ГОДИНА ИЛИ СУ СТАРИЈИ
Запослени добављачи имају најмање 16 година или су старији од доби завршетка 
обавезног школовања или минималне доби за законско ступање у радни однос у датој 
земљи, која год да је виша. Запослени млађи од 18 година не ангажују се на пословима 
који подразумијевају опасне радне услове.

ДОБАВЉАЧИ НЕ ВРШЕ ДИСКРИМИНАЦИЈУ 
Жене и мушкарци запослени код добављача неће бити изложени дискриминацији, 
укључујући дискриминацију везану за пријем у радни однос, износ дохотка, напредовање 
на послу или дисциплинске мјере, те дискриминацију по основи пола, расе, вјерских 
убјеђења, старосне доби, инвалидности, сексуалног опредјељења, трудноће, брачног 
статуса, националности, политичких ставова, чланства у синдикату, социјалног или 
етничког поријекла или по било којој другој основи која је регулисана законима дате 
земље. Жене и мушкарци примају једнаку накнаду за рад једнаке вриједности.

ПОШТУЈУ СЕ СЛОБОДА УДРУЖИВАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ 
КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА
Добављач признаје и поштује права запослених на слободно удруживање и остваривање 
колективних права. У случају да је слободно удруживање и остваривање колективних 
права ограничено законом, добављач допушта развој паралелних мјера за независно 
и слободно удруживање и остваривање права. 

ПРАВИЧНОСТ

УЗНЕМИРАВАЊЕ И МАЛТРЕТИРАЊЕ СЕ НЕ ТОЛЕРИШЕ 
Сви запослени добављача се третирају са поштовањем и уважавањем. Запослени 
нису подвргнути физичком, сексуалном, психолошком или вербалном узнемиравању 
или малтретирању. 

РАДНО ВРИЈЕМЕ ЈЕ У ДОЗВОЉЕНИМ ГРАНИЦАМА
Добављач не тражи од запослених да раде више од дозвољеног броја сати редовног 
и прековременог рада који је одређен законима земље у којој су запослени. Редовна 
радна седмица не прелази 48 сати. Добављачи дају запосленима барем 24 узастопна 
сата одмора у сваком периоду од седам дана. Сваки прековремени рад је споразумно 
договорен. Добављачи неће редовно захтијевати прековремени рад и надокнадиће 
сваки прековремени рад по прописаној стопи премије. Осим у ванредним околностима, 
збир сати редовног и прековременог рада у једној седмици не смије прелазити 60 сати.

ПЛАТА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НА ВРИЈЕМЕ
Добављач признаје право сваког запосленог, мушког или женског, на надокнаду 
за редовну радну седмицу која је довољна да задовољи основне потребе запослених 
и обезбиједи одређену дискрециону зараду. Запослени добављача примају барем 
минималну плату прописану законима земље или просјечну плату, која год да је виша, 
те остварују остале бенефиције у складу са законом, укључујући одморе и плаћена 
одсуства, као и прописане отпремнине по престанку радног односа. Нема одбитака  
од плате по основу дисциплинске мјере. Ако плата не задовољава основне потребе 
запосленог и не обезбјеђује одређену дискрециону зараду, добављач ће развити, 
информирати и примијенити стратегије за постепено остваривање плате која ће 
бити адекватна.

У ПРЕДАНОСТИ ЈЕ СНАГА.
НАШИ МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ
Ми у компанији Nike вјерујемо да не постоји линија циља, али да постоји јасно дефинисана 
линија почетка.

Овај кодекс понашања дефинише минималне стандарде које очекујемо од сваке фабрике 
или објекта.

Ови минимални стандарди су саставни дио стратегија којим ће се компанија NIKE, Inc. 
водити при ангажовању вањских ресурса, процјењивању учинка који фабрике остварују 
и идентификовању добављача са којима ће Nike наставити сарадњу и проширити обим 
пословања. 

НАША ОЧЕКИВАЊА
Очекујемо да сви наши добављачи дијеле посвећеност компаније Nike циљевима поштовања 
права радника са посебним нагласком на јединственом сензибилитету и потребама 
одређених група радника као што су жене, мигранти и радници са привременим радним 
односом, као и унапређењу добробити радника и заједница, смањењу количине отпада, 
одговорном и ефикасном коришћењу ресурса и раду на смањењу количине угљеника 
у складу са међународним циљевима у погледу климатских промјена. 

Наша стратегија којом ћемо се водити при ангажовању вањских ресурса даје приоритет 
и преферира добављаче који исказују лидерство у областима корпоративне одговорности 
и одрживости и који се не задовољавају минималним стандардима. У оквиру наше 
стратегије развоја, тражимо партнере који развијају агилне и отпорне системе управљања 
који омогућавају одржив раст пословања смањењем утицаја на животну средину, 
његовањем снажне културе безбједности на радном мјесту и развијањем ангажоване 
и цијењене радне снаге. 

НАША ВИЗИЈА ПАРТНЕРСТВА
Компанија Nike схвата да остваривање наше визије о рационалнијем, зеленијем 
и праведнијем ланцу снабдијевања захтијева бољу сарадњу и заједничко дјеловање 
не само са нашим добављачима већ и са свим осталим карикама у ланцу снабдијевања. 
Вјерујемо да су партнерства заснована на транспарентности, сарадњи и узајамном 
поштовању од кључног значаја за такав начин рада. Радићемо у партнерству са нашим 
добављачима и ширити ангажман са грађанским друштвом, синдикатима, владама 
и осталима у нашој индустрији и шире како бисмо потакли системске промјене у областима 
рада, здравља и безбједности те очувања животне средине у земљама у којима послујемо. 
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У ПРЕДАНОСТИ ЈЕ СНАГА.
ОДРЖИВОСТ

ВОДА СЕ РАЦИОНАЛНО КОРИСТИ
Добављач у минималној мјери користи залихе свјеже воде и испушта отпадне воде 
у складу са релевантним локалним законима, прописима и стандардима компаније Nike. 
Добављач тежи савјесном управљању залихама воде тако што ће разумјети и управљати 
ризиком по воду и промовишући континуиране редукције и ефикасност употребе воде 
у свом раду. 

ОТПАД ЈЕ МИНИМАЛАН И ПРАВИЛНО ТРЕТИРАН 
Добављач адекватно одваја, управља, транспортује и одлаже сав чврсти/опасни отпад 
у складу са локалним прописима и стандардима компаније Nike. Добављач мора да прибави 
све потребне дозволе и провјери да ли су даваоци услуга који раде са чврстим/опасним 
отпадом адекватно квалификовани и лиценцирани. Добављач мјери и континуирано 
побољшава ефикасност кориштеног материјала и рециклирања са додатом вриједношћу. 

ЕМИСИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ И УГЉЕНИКА СУ МИНИМАЛНЕ 
Води се евиденција набавке енергије и електричне енергије, а најбоље праксе се примјењују 
на кључним енергетским системима. Добављач тежи изналажењу економичних метода 
за побољшање енергетске ефикасности, прати и смањује емисије стакленичких гасова 
и користи обновљиву енергију кад год је то могуће.

УТИЦАЈ ЕМИСИЈА У ВАЗДУХ ЈЕ МИНИМАЛАН
Емисије у ваздух испарљивих органских хемикалија, аеросола, корозива, честица, 
хемикалија које оштећују озонски омотач и нуспроизвода сагоријевања насталих радом 
постројења се карактеришу, рутински надгледају, контролишу и третирају у складу са 
законима земље произвођача прије испуштања. Добављач врши рутински надзор учинка 
својих система за контролу емисија у ваздух.

ХЕМИКАЛИЈАМА СЕ УПРАВЉА НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН 
Добављач показује конзистентан и компетентан начин управљања супстанцама којима 
је ограничен приступ, што потпомаже ефикасан и законски усаглашен програм управљања 
хемикалијама. Програм јасно идентификује и смањује ризик од хемикалија по запослене, 
животну средину и потрошаче, омогућавајући сигурно руковање, складиштење, употребу, 
набавку и одлагање хемикалија.

АКТИВНОСТ

КОДЕКС СЕ У ПОТПУНОСТИ ПРИМЈЕЊУЈЕ
Као услов пословне сарадње са компанијом Nike, добављач примјењује и интегрише 
овај Кодекс и пратеће Стандарде кодекса лидерства као и важеће законске прописе у 
своју пословну праксу, укључујући развој ефикасних система управљања те их ставља на 
располагање за провјеру и надзор. Добављач објављује овај Кодекс на језику (језицима) 
својих запослених у свим главним радним просторима, обучава запослене о њиховим 
правима и обавезама дефинисаним овим Кодексом и важећим државним законима те 
регулише придржавање од стране подуговарача који производе под знаком компаније 
Nike или њених подружница.

ЗАКОНСКИ ИСПРАВНО ЗАПОШЉАВАЊЕ ЈЕ ОСИГУРАНО
Добављач усваја и придржава се правила и услова запошљавања који уважавају права 
запослених и штите их у складу са државним и међународним законима (који је виши) 
и прописима о раду и социјалном осигурању, или захтјевима овог Кодекса. Рад се обавља 
на основу законски заснованог радног односа у складу са законима и праксом који се 
примјењују у датој земљи. Добављач не практикује никакав облик рада од куће за израду 
производа који су брендирани ознаком Nike или су производи придружених компанија.

БЕЗБЈЕДНОСТ

РАДНО МЈЕСТО ЈЕ БЕЗБЈЕДНО
Добављач пружа безбједно радно мјесто и предузима неопходне мјере за спречавање 
незгода и повреда које су узроковане, везане за или се дешавају током рада или настају 
као посљедица обављања радних операција у објектима добављача. Добављач примјењује 
системе за откривање, избјегавање и реаговање на потенцијалне ризике по безбједност 
свих запослених.

СПАВАОНИЦЕ, КАНТИНЕ И ОБЈЕКТИ ЗА БРИГУ О ДЈЕЦИ СУ 
БЕЗБЈЕДНИ И НЕ УГРОЖАВАЈУ ЗДРАВЉЕ
Сви објекти којима управља добављач, укључујући стамбени простор, трпезарије 
и објекте за бригу о дјеци, су безбједни, хигијенски и не угрожавају здравље. Објекти, 
укључујући објекте за бригу о дјеци, морају испуњавати захтјеве важећих закона земље 
или одговарајуће стандарде компаније Nike који се тичу структуре објеката те безбједности 
и заштите здравља. Добављачи имају успостављене робусне системе за управљање 
безбједношћу који смањују или елиминишу безбједносне и здравствене ризике рада 
у овим непроизводним објектима. 

ОБЈЕКАТ ОДГОВАРА НАМЈЕНИ
Грађевинска и носива структура објеката добављача је изграђена у складу са законима 
земље произвођача, цертификованим инжењерским одобрењем или грађевинском 
дозволом или међународним стандардима. Вишенамјенска употреба није дозвољена.

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ СУ ПЛАНОВИ ДЈЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ 
ПОЖАРА ИЛИ НУЖДЕ 
Добављачи имају планове дјеловања за заштиту од пожара и у случају нужде током 
редовног рада и у ванредним ситуацијама. Добављач уграђује алармне системе за 
обавјештавање запослених о ванредним ситуацијама, безбједним излазима ако запослени 
морају напустити зграду и безбједним склоништима када запослени морају остати у згради 
током ванредних ситуација.

ОПАСНОСТИ ПО ЗДРАВЉЕ И ХИГИЈЕНУ НА РАДНОМ МЈЕСТУ 
СЕ КОНТРОЛИШУ
Добављачи предвиђају, препознају, процјењују и контролишу опасности по здравље 
и хигијену на радном мјесту. Добављачи користе рутинске аналитичке методе и методе 
праћења за одређивање потенцијалних ефеката опасности по здравље запослених 
које су присутне на радном мјесту. Запослени нису изложени физичким, хемијским или 
биолошким опасностима изнад граница изложености допуштених за радно мјесто.
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