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Naša kultura poverenja 

Nesebičnost 
Na prvom mestu je da se prizna zasluga, a na poslednjem da se preuzme. U kompaniji Modine veličamo dos gnuća dru-
gih i izražavamo podršku njihovom uspehu. Mi smo raznolik, globalni  m koji radi zajedno za veće dobro. 
 
Integritet 
Stojimo iza naših proizvoda i naših reči. Ukoliko se ikada pojavi problem, mi ćemo iznaći naš način da ga rešimo. 
 
Razvoj 
Posvećeni smo stalnom unapređenju naših ljudi, procesa i kompanije. Uvek se trudimo da budemo bolji i da učinimo 
druge boljim. 
 
Odgovornost za postupke 
Svi smo odgovorni za uspeh naših proizvoda, procesa i ljudi. Svako od nas ima obavezu da ih učini boljim. 
 
Komunikacija i rešavanje sukoba 
Iskreni smo i transparentni. Svako ima pravo na glas u kompaniji. Delimo ideje i zabrinutos , ukazujemo na izazove i men-
torišemo jedni druge. Mi smo jedna porodica. 
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Poslovanje na pravi način 

1.  Budite iskreni, pošteni i pouzdani. 

2.  Živite s našim vrednos ma svakog dana. 

3.  Pridržavajte se važećih zakona i propisa. 

4.  Budite glas integriteta i odmah prijavite sve zabrinutos  koje imate u vezi usklađenos  sa zakonima, našim poli kama 
i našim Kodeksom.  

5.  Bez suvišnih detalja i složenos .  Usklađenost sa našim Kodeksom nije komplikovana. 



5 

 

P. Šta se očekuje? 

Usklađenost sa pravnim zahtevima gde god radimo je naš minimalni zahtev.  
Takođe moramo da ispunjavamo e čke standarde utvrđene u našem Kodeksu, koji 
mogu bi  stroži od lokalnih zakona.  Praksa može bi  dopus va, a možda čak i za-
konita u nekim zemljama, ali to ne znači da je prihvatljiva po našem Kodeksu. 

E čko ponašanje – Odgovornost svakoga 

Naš Kodeks se odnosi na svakog direktora i zaposlenog, naše podružnice i povezana 
društva, i bilo koga drugog ko posluje u ime naše kompanije. 

Kada ste u nedoumici:  NAĐITE POMOĆ 

E ka i usklađenost predstavljaju poslovno pitanje.  Baš kao što se očekuje da 
ukažete na bilo koje drugo poslovno pitanje, ako imate bilo kakvih pitanja u vezi 
e ke ili us-klađenos  sa propisima, obra te se za pomoć ́i pitajte dok ne budete 
zadovoljni.   

Kako? 

Od svakoga od nas se očekuje da iskaže zabrinutost u dobroj veri u vezi e ke ili us-
klađenos  sa propisima.  U zavisnos  od situacije, prijavljivanje vaših zabrinutos  u 
dobroj veri svom neposrednom pretpostavljenom je uobičajeno i potpuno odgova-
rajuće.  Svi pretpostavljeni i rukovodioci (čak i ako osoba koja prijavljuje nije pod 
njihovom direktnom kontrolom), imaju obavezu da prime i deluju po bilo kojoj iz-
raženoj zabrinutos  koja se  če e ke ili usklađenos  s propisima.  Isto tako, od svih 
zaposlenih se očekuje da u potpunos  sarađuju u svakoj istrazi koju sprovodi naša 
Kompanija i očekuje se da budu veoma diskretni u pogledu sve komunikacije u vezi 
takve istrage. 

Među m, trebalo bi da slobodno prijavite svoju zabrinutost bilo kome od sledećih:  
pretpostavljenom vašeg pretpostavljenog, članu Odeljenja ljudskih resursa, Odeljen-
ja za usklađenost sa propisima ili Pravne službe. 

 

 

 

 

 

 

 

Naša Linija za podršku 

Među m, ako vam je nelagodno prijavljivanje bilo kojoj od ovih osoba ili 
biste više voleli da prijavu podnesete anonimno, naša globalna Linija za po-
dršku putem interneta ili telefona pruža direktan kontakt sa nezavisnom 
kompanijom, EthicsPoint.  Mi ugovaramo sa nezavisnom kompanijom da 
prikuplja i dostavlja informacije direktno našem E čkom odboru za poslo-
vanje.  Gde je to dozvoljeno lokalnim zakonom, prijave Liniji za podršku 
mogu bi  anonimne.  Među m, imajte u vidu da anonimno prijavljivanje 
može ometa  istragu ukoliko neke informacije nedostaju, a vi ste ne-
dostupni za naknadna pitanja.  Uputstva o prijavljivanju su dostupna na 
našem intranet sajtu: h ps://secure.ethicspoint.com/lrn/media/en/
gui/16966/index.html or i na našem internet sajtu: www.modine.com.  
Možete se takođe obra  E čkom odboru za poslovanje direktno putem e-
pošte ethicscommi ee@na.modine.com ili redovne pošte na: 
Modine Business Ethics Commi ee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552  

Ako postavim pitanje ili izrazim zabrinutost, da li ću doći u nevolju –  
pogotovo ako grešim? 

Postavljanje e čkog pitanja ili pitanja usklađenos  s propisima ili izražavanje zabrinu-
tos  š  nas i naš ugled.  Pitanja ili zabrinutos  se obično prijavljuju bez mogućnos  
potpunog razumevanja situacije.  Tako, iako možda nećete ima  potpuno razumevan-
je situacije, ako imate pitanje ili zabrinutost u dobroj veri, tada je bilo kakva odmazda 
pro v vas strogo zabranjena.  Prijavite svaku odmazdu na koju sumnjate direktno 
E čkom odboru za poslovanje.  Svaka takva odmazda je osnov za disciplinski prekršaj, 

Vaša uloga – Prijavite pravne/
e čke probleme. 

KAŽITE  
ako vidite  
problem. 

PITAJTE  
ako niste  
sigurni. 
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P. Šta se dešava nakon što izrazim zabrinutost? 

E čki odbor za poslovanje  
kompanije Modine nadgleda 

naše programe e ke i  
usklađenos  sa propisima. 

Naš E čki odbor za poslovanje (Business Ethics Commi ee - BEC) je od-
govoran za istragu svih zabrinutos  po pitanju e ke i usklađenos  sa 
propisima. 
 
Kad god se prijavi zabrinutost, BEC će savesno i blagovremeno istraži  i 
razreši  zabrinutost u skladu sa Poli kom o prijavljivanju i istrazi. 
 
Dok će BEC obrađiva  sve prijavljene zabrinutos  na diskretan način i 
delujući istrajno radi zaš te diskretne prirode prijave, može utvrdi  da 
je neophodno otkrivanje sadržaja istrage, uključujući i iden tete. 
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P: Šta je naša dužnost u pogledu sukoba interesa? 

Vaša uloga – Izbegavajte 
stvarne ili uočene sukobe  

interesa. 

Svako od nas ima dužnost da donosi odluke koje su u najboljem inter-
esu naše kompanije.  Da bismo bili sigurni da to činimo, moramo izbeći 
da radimo stvari (i da ne radimo stvari), uključujući i lična ulaganja, 
koja su u sukobu sa ovom dužnošću ili izgledaju kao da su u sukobu sa 
ovom dužnošću.  
 
Naše nabavke i prodaje opreme, materijala i usluga, i sva ulaganja 
izvršena u ime kompanije Modine ne bi trebalo da donose ličnu korist 
ili dobit bilo kome od nas pojedinačno. Ove transakcije uvek treba da 
budu u najboljem interesu naše Kompanije i zasnovane na konku-
rentskoj osnovi kada je to moguće. 
 

Sredstva naše Kompanije se ne smeju koris  za davanje kredita, tra-
jne putne avanse ili akontacije plata van trenutnog platnog spiska, bilo 
zarađene ili drugačije, ili za finansiranje ličnih troškova. 
Ako saznate za poslovnu ili inves cionu mogućnost kao rezultat kon-
takta sa kupcem, dobavljačem ili na drugi način u toku svog rada za 
nas, a koja može bi  interesantna za našu Kompaniju, tada je vaša 
dužnost da kažete svom pretpostavljenom o mogućnos  i da nam 
omogućite da odlučimo da li ćemo iskoris  ovu priliku, pre nego što 
sâmi reagujete na mogućnost.   
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi svoje dužnos  – obra te se 
svom pretpostavljenom, ili sledite uputstva za prijavljivanje. 
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P: Šta je sa evidencijama, kontrolama i sredstvima naše Kompanije?  

Da bi donosili dobre odluke, neophodno je da naše poslovne knjige i evi-
dencije budu tačne i poštene.  Ovo se odnosi na sve one koji doprinose 
pravljenu evidencija, na primer, podnošenjem izveštaje o troškovima, 
vremenski definisanim rasporedima, fakturama, itd. Sve naše poslovne 
knjige i evidencije moraju bi  podržane sa dovoljno dokumentacije da bi 
pružile potpunu, preciznu, valjanu i proverenu evidenciju transakcije. 
 
Interne kontrole 
Pouzdane interne kontrole su od ključnog značaja za pravilno, potpuno i 
tačno računovodstveno i finansijsko izveštavanje.  Svako od nas mora da 
razume interne kontrole koje su relevantne za naš rad i prate poli ke i 
stan-dardne prakse u vezi sa  m kontrolama.  Ako sumnjate da kontrola 
ne otkriva ili ne sprečava na odgovarajući način netačnost ili prevare, 
razgovarajte odmah sa svojim rukovodiocem/pretpostavljenim. 
Lični integritet 

Konačno, oslanjamo se na lični integritet svakog od nas da bismo zaš li 
sredstva naše kompanije od štete, krađe i druge neovlašćene upotrebe.  
Sve što se namerno radi (ili ne radi) da bi se prevario neko drugi, tako da 
neko izgubi ili neko dobije je „prevara“.  Prevara je u suprotnos  sa 
našom Poli kom borbe pro v prevara, a takođe je pro vzakonita. 

Vaša uloga – Budite svesni  
koliko interne kontrole u ču na 
vas, vaš posao i Kompaniju. 

Vaša uloga – Šaljite tačne 
izveštaje; vodite tačne knjige i 

evidencije. 
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Naši poslovni aranžmani sa prodavcima, kupcima, izvođačima i državnim organima 
moraju da budu zasnovani isključivo na zdravim poslovnim odlukama i poštenom 
poslovanju.   

Bez obzira na običaje ili opšte prakse, ne smemo da primamo poklone, usluge, re-
prezentaciju, ukazivanje gostoprimstva ili druge vidove zahvalnos  – direktno ili 
indirektno – u vrednos  koja je toliko velika da ukazuje razumnoj osobi da su 
ponuđeni u svrhu u canja na nas.  Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, novac, 
popuste, nagrade, karte, prevoz, ili bilo koje druge lične koris  ili usluge. 

Ako su da  u vezi sa lokalnim običajima ili opšteprihvaćenom praksom, možemo 
da prihva mo poklone, usluge, reprezentaciju, ukazivanje gostoprimstva, ili druge 
vidove zahvalnos  koji su zaista trivijalne ili nominalne vrednos  od svakoga s kim 
poslujemo ili ko želi da posluje sa nama – ali samo ako bi bilo jasno razumnoj osobi 
da je jedina namera takvog poklona u skladu sa takvim običajem ili praksom. 

Isto tako, ne može da ponudimo ili damo bilo kakve smislene poklone, usluge, re-
prezentaciju, ukazivanje gostoprimstva ili druge vidove zahvalnos , koji će podstaći 
ili izgledaju kao da pods ču lice kojem se to nudi ili koje prima da krši svoju dužnost 
da postupa u najboljem interesu njegove/njene kompanije. 

Ne zaboravite:  Ono što se smatra trivijalnim ili nominalnim u jednom delu sveta, ili 
u određenim okolnos ma, može da se smatra materijalnim u drugim.  Moramo da 
procenimo svaku situaciju posebno pre delovanja. 

Ni pod kojim uslovima, ne smemo da nudimo, dajemo popuste, provizije ili mito 
nekome ili uzimamo od nekoga. 

Državni službenici, zvaničnici ili predstavnici često podležu pod više pravila, zakona i 
propisa koji se  ču poklona, usluga, reprezentacije, ukazivanja gostoprimstva ili 
drugih vidova zahvalnos .  Uz vrlo malo izuzetaka, koji obično uključuju bez-
načajne, uobičajene gestove dobre volje u nekim zemljama, pokloni, usluge, re-
prezentacija, ukazivanje gostoprimstva ili drugi vidovi zahvalos  ne smeju da se 
nude državnim službenicima.  

Mi podležemo određenim zakonima i propisima koji zabranjuju isplate ili obećanja 
da se pla  bilo koja vrsta mita ili provizije za pružene usluge, uključujući vladine 
zvaničnike, radnike, poli čke stranke i njihove funkcionere i poli čke kandidate.  

Može bi  veoma teško da se utvrdi ko je „državi zvaničnik“.  Na primer, zaposleni u 
bolnici ili proizvođač automobila koji je u vlasništvu državne agencije i/ili radi za nju, 
u potpunos  ili delimično, može da se smatra „državnim zvaničnikom“.  Pitajte 
Pravnu službu pre davanja bilo kakvih poklona pojedincima ili pružanja re-
prezentacije pojedincima povezanim na bilo koji način sa bilo kojim državnim or-
ganom. 

Naša poli ka za borbu pro v korupcije daje više detalja u ovoj složenoj oblas .  Isto 
tako, naša Poli ka o poklonima i reprezentaciji trećim stranama omogućava i de-
talje i smernice u ovoj složenoj oblas .  Odvojite vreme za čitanje i razumevanje 
ove globalne poli ke.   

Vaša uloga – Nikada ne 
plaćajte mito. Ako vas 

prisiljavaju ili osećate da vas 
prisiljavaju, odmah obaves te 

Vaša uloga – Ako poklon ili  
reprezentacija izgledaju  

preveliko ili skupo, pitajte PRE 
njihovog davanja ili primanja. 

P: Šta je sa poklonima i reprezentacijom?  
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P: Koji globalni standardi rada i zapošljavanja se primenjuju na sve zapo-

Naravno, podležemo zakonima o radu i zapošljavanju širom sveta, i pridržavaćemo 
se  h zakona.  Među m, imamo i neke globalne standarde koji su dosledni u celoj 
našoj Kompaniji.  Ti standardi uključuju: 

Pozi vno radno okruženje 

Zalažemo se da budemo prioritetni poslodavac, i obezbedimo bezbedno i pošto-
vano radno okruženje u kojem nema pretnji, nasilja, uznemiravanja i diskriminacije. 
Uvereni smo da je ovo važan faktor za naš dugoročni uspeh. 

Lokalni radni odnosi i standardi 

Naša Kompanija će zapošljava  samo pojedince koji se prijave da rade za nas svo-
jevoljno i dobrovoljno, i koji zakonski ispunjavaju uslov staros  za obavljanje tog 

posla.  Kao takvi, mi zahtevamo da naše radno okruženje bude bez eksploatacije 
bilo koje vrste i radimo na tome da zaš mo one koji su žrtve takvih postupaka. 

Pogledajte sledeće za dodatne informacije: 

 Poli ku pozi vnog radnog okruženja;  

 Poli ku zdravlja i zaš te; 

 Naše Odeljenje za ljudske resurse. 

Vaša uloga – Održavanje 
bezbednog i uč vog radnog 

okruženja. 
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U našem radu često imamo informacije koje možda neće bi  opšte poznate ljudi-
ma van naše Kompanije ili koje su nam poverili drugi.  Mi treba da zaš mo ove 
informacije na nekoliko načina: 

Insajdersko trgovanje 

Našim akcijama se javno trguje na berzi.  Ovo stvara mnoge posebne obaveze.  
Ukoliko posedujete informacije o našoj Kompaniji koje su 'materijalne i nisu javne, 
jer bi u slučaju da se objave mogle da imaju u caj na cene akcija Kompanije ’, pro-
vzakonito je da se kupuju ili prodaju naše har je od vrednos , osim u ograničen-

im situacijama.  „Har je od vrednos “ mogu da uključuju obične akcije ili druge 
dužničke ili vlasničke har je, opcije ili akcije koje se nalaze u inves cionim i pen-
zionim planovima.   

Takođe je zabranjeno, osim u ograničenim situacijama, da se kupuju ili prodaju 
har je od vrednos  drugog društva ako posedujete materijalne informacije koje 
nisu javne o toj kompaniji, a koje mogu da imaju u caja na cene akcija ako se obja-
ve. 

Nikada ne prenosite materijalne informacije koje nisu javne drugima koji mogu da 
kupe ili prodaju naše har je od vrednos  ili har je drugih kompanija.  Ovo bi 
uključivalo pružanje informacija putem postova na veb stranicama, blogovima ili 
čak neobaveznim razgovorima. 

Ako ste u nedoumici u vezi toga da li je transakcija mogla da naruši vaše dužnos  
kao što je navedeno u ovom odeljku, pregledajte Poli ku o insajderskom trgovanju 
ili zatražite pomoć ́od Pravne službe. 

Intelektualna svojina 

Apsolutno je neophodno za naš uspeh da čuvamo našu intelektualnu svojinu, kao i 
intelektualnu svojinu koju su nam poverili drugi. 

Naše poverljive informacije, uključuju papirne i elektronske zapise, sisteme koji 
skladište, obrađuju ili prenose naše poverljive informacije, kao i naše projekte, pro-
cese, i znanje i iskustvo.  Svako od nas ima obavezu da zaš  ova važna sredstva od 
krađe, neovlašćenog obelodanjivanja, zloupotrebe, prestupa i nepažljivog rukovan-
ja. 

Takve informacije treba da se dele samo sa drugim zaposlenima ili drugim pred-
stavnicima kompanije Modine ako imaju legi mno pravo da ‘treba da znaju’. Spol-
jne strane smeju da dobiju pristup takvim informacijama samo ako su pod obave-
zujućim ugovorom o poverljivos .  Slično tome, prilikom rukovanja osetljivim infor-
macijama koje su nam poverili drugi, moramo uvek da ih koris mo sa najvećom 
pažnjom.   

Takođe moramo da poštujemo sve zakone, propise i ugovorne obaveze u vezi sa 
važećim i pravosnažnim pravima intelektualne svojine trećih strana, uključujući i 
ona koja pokrivaju patente, autorska prava, poslovne tajne i druge informacije o 
vlasništvu.  Nećemo svesno narušava , ni  zloupotrebljava  važeća i pravosnažna 

P. Šta je moja dužnost da bih zaš o/la informacije?  

Vaša uloga – Čuvajte zaš ćenim sve 
informacije koje nisu javne, jer bi 

mogle da u ču na cene akcija ako se 
objave; ako ste u nedoumici, obra te 

se Pravnoj službi. 
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P: Šta je potrebno da uradim da bih zaš o/la privatnost ličnih podataka? 

Zaš ta privatnos  ličnih podataka 

Kao deo našeg rada, možemo da posedujemo lične i/ili poverljive podatke o zapo-
sle-nima, izvođačima, direktorima, akcionarima, kupcima i bilo kome drugom s kim 
poslujemo.  U mnogim slučajevima postoje zakoni koji uređuju način na koji 
prikupljamo lične podatke, koris mo ih i raspolažemo njima.  Zalažemo se za pro-
pisno rukovanje ličnim podacima (ime i prezime, informacije za kontakt kod kuće i 
u kancelariji, i druge informacije) kako u pisanoj, tako i u elektronskoj formi.   

Ove informacije se ne mogu koris  van odobrene dozvole i ne smeju da se obe-
lodane od strane bilo koga ko nije ovlašćen da to učini. Svako ko primi takve podat-
ke ili im pristupi, odgovoran je da osigura da se ne obelodane bez odgovarajuće 
dozvole.   

Lični podaci treba da se koriste samo u poslovne svrhe i da budu zaš ćeni od ne-
ovlašćenog daljeg prenosa (prosleđivanja podataka bez saglasnos  osobe).  Pored 
toga, zaposleni moraju da imaju mogućnost da isprave netačne informacije.   

Ako prikupljate lične podatke ili im pristupate u ime naše Kompanije, odgovorni ste 
za poznavanje i poštovanje svih važećih zakona i poli ka koje regulišu takve ak-
vnos .  Ako prime te ili verujete da je ličnim informacijama pristupljeno od 

strane neovlašćenog lica, da su obelodanjene na neprikladan način, da se koriste za 
druge svrhe osim za poslovanje kompanije Modine, ili su prikupljeni u suprotnos  
sa korpora vnom poli kom ili zakonom, morate odmah da skrenete pažnju na ovo 
Pravnoj službi.  Da ponovimo, ovo je složena oblast, pa pogledajte našu Poli ku o 
privatnos  podataka. 

Vaša uloga – Propisno rukujte  
podacima; pogledajte našu  

Poli ku i obra te se službeniku  
za privatnost podataka ili  

Pravnoj službi. 
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P: Kako š mo naše ljude i naše okruženje? 

Naša kompanija održava jasne programe zaš te životne sredine, zdravlja i 
bezbednos  na radu širom sveta.   
 
Posvećeni smo obezbeđenju bezbednog radnog okruženja za svoje zapo-
slene, i sprovođenju bezbednosnih programa i poboljšanja koji su u 
skladu sa poslovnim principima i vrednos ma Kompanije.   Bezbednost 
radnika je glavni prioritet na svim lokacijama u svetu, a naš proak vni 
pristup prema iden fikaciji i ublažavanju rizika, zajedno sa našim global-
nim bezbednosnim programima zasnovanim na ponašanju podržava stal-
no unapređenje naše snažne kulture bezbednos . 
 
Takođe smo posvećeni smanjenju na najmanju moguću meru u caja 
naših proizvodnih operacija na životnu sredinu.  Da bismo to uradili, 
moramo na odgovarajući način da balansiramo svoje ak vnos  sa 

njihovim u cajem na životnu sredinu i stalno nastojimo da poboljšamo 
naše napore da bismo zaš li okruženja u kojima poslujemo.  Ovi napori 
uključuju očuvanje resursa, sprečavanje zagađenja, smanjenje otpada na 
najmanju moguću meru i smanjenje upotrebe toksičnih hemikalija. 
Pogledajte globalnu Poli ku zaš te životne sredine i globalnu Poli ku 
zdravlja i bezbednos  na radu za dodatne informacije.  Ako imate pitanja, 
obra te se svom lokalnom rukovodiocu za Ljudske resurse ili  mu za 
Zaš tu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu. 

Vaša uloga – Delujte u skladu sa program‐ 
mima Zaš te životne sredine, zdravlja i 

bezbednos  na radu na vašoj lokaciji.  Ako 
ste u nedoumici, obra te se  mu Odeljenja 
ljudskih resursa ili  mu za Zaš tu životne 
sredine, zdravlje i bezbednost na radu. 
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P: Šta je potrebno da znam o međunarodnoj trgovini? 

Zakoni pro v bojkota 
Neke zemlje su usvojile zakone koji zabranjuju ljudima i preduzećima da 
učestvuju ili sarađuju u slučajevima međunarodnog trgovinskog embarga ili 
sankcija koji su nametnu  od strane drugih zemalja. 
Svaki zaposleni koji primi zahtev da učestvuje ili sarađuje u trgovinskom 
bojkotu bi trebalo odmah da obaves  člana Pravne službe ili Odeljenja za 
usklađenost sa propisima. 
 
Borba pro v pranja novca  
„Pranje novca“ je zločin. Ono podrazumeva kretanje novca iz nedopuštenih 
izvora ili nezakoni h ak vnos  u legi mna poslovanja ili delatnos . Takođe 
je zločin da se uzima novac iz legi mnih izvora i koris  u nezakonite svrhe, 
kao što je obezbeđivanje sredstava za teroriste.  
 
Ne smemo da poslujemo sa licima i pravnim subjek ma koji su označeni kao  

pozna  ili osumnjičeni teroris ; i moramo da zamrznemo sva plaćanja sred-
stava svima na lis  i podnesemo blagovremene izveštaje o svim  m 
postupcima državnim agencijama.  
 
Mi moramo strogo da poštujemo sve izvozne i uvozne zakone i propise koji 
regulišu prenos određenih podataka, roba i tehnologije.  Zahtevi za licenci-
ranje, propisi i kontrole koji regulišu uvozne i izvozne transakcije su složeni.   
 
Takođe ne smemo da trgujemo u bilo kojoj zemlji koja je predmet sankcija ili 
embarga.  Ovo nam zabranjuje da se upuštamo u određene poslovne ak-
vnos  u određenim zemljama i sa određenim pojedincima i pravnim 

subjek ma. 
Ovo je još jedna složena oblast.  Poli ka o usklađenos  trgovanja daje više 
informacija – Uverite se da ste pročitali i razumeli ovu globalnu poli ku.  
Ako imate pitanja, obra te se Odeljenju za usklađenost sa propisima ili 

Vaša uloga – Budite svesni 
trgovinskih zakona; obavestite 
naše Odeljenje za usklađenost 
sa propisima ili Pravnu službu 
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P: Šta je potrebno da znam o zakonima o zaš  „konkurencije“ u svetu?  

An trustovski zakoni/Zakoni o zaš  konkurencije 

Svrha An trustovskih zakona/Zakona o zaš  konkurencije, koji postoje u većini 
zemalja, je da se u osigura da sistem slobodnog tržišta funkcioniše kako treba i da 
konkurencija među kompanijama bude poštena.  Svi moramo pomoći da se osig-
ura da naš posao bude uvek u skladu sa ovim zakonima.   

Konkuren :  Moramo bi  veoma oprezni kada imamo bilo kakav kontakt sa našim 
konkuren ma.  Ovi zakoni zabranjuju bilo kakve sporazume sa konkuren ma koji 
mogu da ograničavaju trgovinu.  Ne želimo da stvorimo čak ni privid da smo ušli u 
bilo kakvu vrstu sporazuma.  Čak i komunikacija sa konkuren ma koja izgleda pot-
puno nevino bi mogla doves  do optužbi. 

Konkretno, nama je zabranjeno da raspravljamo o cenama ili da ih razmenjujemo 
ili da raspravljamo o informacijama koje se  ču troškova ili uslova ili uslova prodaje 
ili ih razmenjujemo sa bilo kojim konkurentom.  Kompanija Modine takođe očekuje 
da njeni zaposleni izbegavaju rasprave o tržiš ma ili zajedničkim poslovnim in-
teresima sa bilo kojim konkurentom, osim u ograničenim situacijama.  Potražite 
savet od Pravne službe ako smatrate da se izuzetak odnosi na vas. 

U nastavku su primeri sporazuma između konkurenata, bilo pisani ili nepisani, koji 
mogu da izazovu povrede an trustovskih zakona: 

 da se fiksiraju prodajne cene (maksimum, minimum ili na drugi način); 

 da se istovremeno menjaju cene; 

 da se fiksiraju kupovne cene materijala ili zaliha; 

 da se ograničava proizvodnja; 

 da se dele ili ograničavaju tržišta; 

 da se uzdržava od nadmetanja ili lici ranja; 

 da se prekida prodaja jednom ili više kupaca; i/ili 

 da se ne kupuje od određenih kupaca ili da im se ne prodaje. 

Mnoge od  h is h radnji su prihvatljive u skladu sa ovim zakonima ako ih radimo 
sâmi.  Među m, oni lako mogu doves  do kršenja ako smo delovali nakon 
komuniciranja sa konkurentom. 

Industrijski događaji i okupljanja trgovinskih udruženja:  

Sastanci trgovinskih udruženja i druga industrijska okupljanja su važni forumi u koji-
ma učestvujemo.  Morate da budete posebno oprezni na takvim skupovima da bi 
se izbegle gore navedene teme ili dovođenje sebe u situacije gde bi navodi mogli 
da se naprave kasnije usled pojave nepravilnos . 

Kad god imate nedoumice o kontak ma sa konkuren ma, odmah stanite i pitajte 
Pravnu službu. 

Kupci i dobavljači:  

Tu su i zabrinutos  koje se odnose na konkurenciju u vezi sa našim kupcima i do-
bavljačima za koje može da se utvrdi da predstavljaju „ograničenje trgovine“.  
Pogledajte informacije u vezi poklona ili usluga. 

Pored toga, neki zakoni zabranjuju diskriminaciju cena.  Ovo može da bude kom-
plikovano područje zakona.  Pitajte Pravnu službu ako imate pitanja o ovim zakoni-
ma i vašim ak vnos ma određivanja cena. 

Vaša uloga – Ako imate bilo 
kakve nedoumice, potražite 
savet od Pravne službe. 
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P: A šta kada su u pitanju naši dobavljači? 

Naši dobavljači igraju važnu ulogu  me što nam pomažu da ostvarimo 
naše ciljeve.  Gledamo na svakog od njih kao na produžetak našeg poslo-
vanja.  Stoga, očekujemo da će poštova  naše poslovne i razvojne 
mogućnos  kao što mi poštujemo njihove.   Poslujemo sa svim našim do-
bavljačima u skladu sa ovim Kodeksom i očekujemo is  visoki nivo 
ponašanja od strane naših dobavljača.   
 
Baš kao što smo se obavezali na pošten, transparentan i jednak odnos sa 
našim dobavljačima, očekujemo isto od svakog od njih.  To znači is  in-
tenzitet, strast i pobudu koje koris mo u ispunjavanju očekivanja naših 
kupaca.  To takođe znači otvorene, iskrene i transparentne razgovore u 
vezi troškova, kvaliteta i isporuke.  Postupamo sa našim dobavljačima kao 
što očekujemo da postupamo jedni s drugima – kao što je opisano u našoj 
„Kulturi poverenja“. 

Posebno, pregledajte pregled poli ka koja se odnose na Sukobe interesa i 
Poklone i reprezentaciju.  Pogledajte naše Poli ke o dobavljačima na 
www.modine.com. 

Vaša uloga – Postupajte s 
našim dobavljačima kao što 
očekujemo da postupamo 

jedni s drugima. 
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P: Koje su granice i obaveze u pogledu informacionih tehnologija?  

Vaša uloga – Budite oprezni 
prilikom korišćenja  

elektronskih informacija. 

Automatske i elektronske informacije 
Različi  ala  informacionih tehnologija (IT) koje koris mo u našem radu 
su u vlasništvu i pod kontrolom naše Kompanije i služe samo za legi mne 
poslovne svrhe.  Smete da koris te samo so verske i hardverske konfigu-
racije na ovim ala ma koje su odobrene od strane kompanije. 
Lozinke i nalozi su poverljivi i ne treba da se dele, osim ako je dobijeno 
izričito ovlašćenje. 
 
Svi so veri koji se koriste na bilo kojem IT alatu moraju da imaju zakons-
ke licence. 
Niko od nas ne bi trebalo da ima opšta očekivanja privatnos  u pogledu 
upotrebe naših IT alata.  Zakonska prava se razlikuju od zemlje do zemlje, 
a mi zadržavamo pravo da analiziramo ak vnost sistema i šablone 
korišćenja, i odobrimo ili odbijemo pristup IT sistemu po sopstvenom na-

hođenju, bez prethodne najave, u meri koja je dozvoljena važećim za-
konom. 
Prikaz bilo kakvih seksualno eksplicitnih slika ili dokumenata na bilo ko-
jem od naših IT alata je povreda Poli ke pozi vnog radnog okruženja.  
Pored toga, seksualno eksplicitni materijal ne sme da se preuzme, arhivi-
ra, skladiš , distribuira, menja ili snima korišćenjem naše mreže ili 
računarskih resursa. 
 
Grupe za diskusiju, sobe za četovanje i grupe sa ves ma su javne tribine.  
Možemo da prime mo otkrivanje poverljivih informacija Kompanije, po-
dataka o kupcima, poslovnih tajni i drugog materijala, informacija koje 
nisu javne na takvom javnom forumu, čak i ako se to čini u slobodno 
vreme. 
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Šta ako nisam siguran/na ili imam pitanja? 

Kako bi ova  
odluka izgledala 

drugima? 

Da li sam 
spreman/na da 

prihva m  
odgovornost za 
ovu odluku? 

Da li je ova  
odluka u skladu 

sa našim  
Kodeksom? 

Kao što je ranije navedeno, ako imate pitanja, trebalo bi slobodno da razgovarate sa svojim pretpostavljenim.  Ako vam je po-
trebna dodatna pomoć,́ obra te se resursima koji su navedeni u našoj Poli ci prijavljivanja i istrage, uključujući: 
 
Našu Liniju za podršku – besplatna (888 779-8055) (samo SAD/Kanada, međunarodni pozivaoci pogledajte uputstva za biranje 
za lokalni pristupni broj).  Da biste prijavu podneli preko interneta: h p://www.ethicspoint.com.   
 
Našem E čkom odboru za poslovanje direktno putem redovne pošte ili e-pošte: 
Modine Business Ethics Commi ee 
c/o General Counsel 
1500 DeKoven Avenue 
Racine, Wisconsin, USA 53403-2552 
ethicscommi ee@na.modine.com 
 
Naše Poli ke globalne usklađenos  sa propisima i e ke se nalaze na Okviru Procesa poslovanja kompanije Modine pod Stand-
ardi Kompanije), kao i na www.Modine.com (pod O kompaniji Modine > Poli ke). 

Ako se nađete suočeni sa problema čnom odlukom, postavite sebi ova jednostavna pitanja: 




