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ПОЛИТИКА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

Општествената одговорност е дел од модерната етичка деловност која покрај правилниот 
однос кон тимот, партнерите и клиентите се пренесува и на грижата за општествената за-
едница. Деловниот однос и успехот на компаниите на пазарот не се во спротивност со 
нивната одговорност и етичност во работењето. 

Петте основни столбови на корпоративната општествена одговорност (ООП) се: 

l однос кон вработените, 

l однос кон животната средина, 

l аспектот на пазарот, 

l аспектот на средствата и капиталот и 

l односот кон заедницата. 

Општествената одговорност на претпријатијата постепено станува составен дел на делов-
ната политика на македонските претпријатија 

Во Република Северна Македонија, националната награда за најдобри општествено од-
говорни практики на претпријатија прерасна од идеја во традиција. Министерството за 
економија, преку Секторот за поттикнување на општествената одговорност, ги предводи 
државните органи во развивањето стимулативни мерки на јавната политика и преку под-
дршка на иницијативите на националното Координативно тело за општествена одговорност 
на претпријатијата. Сето ова се реализира благодарение на поддршката од Европската 
Унија и други развојни партнери, како и на континуираното партнерство со деловната за-
едница, граѓанското општество и јавниот сектор.  

Стопанската комора на Србија од 2007 година ја доделува националната награда за кор-
поративна општествена одговорност: Ѓорѓе Вајферт. Оваа награда се разликува од другите 
во оваа област со својата единствена методологија и сеопфатен пристап, со што на рам-
ноправен начин се третираат најзаначјните аспекти на одржливото деловно работење. 

Наградата е признание за лауреатите, но и поттик за другите организации, покрај почиту-
вањето на законските прописи, што подразбира стандарден минимум, со дополнителни 
активности да им вратат повеќе на општеството, локалната заедница и животната средина 
отколку што земаат од нив. 

За првпат во 2020 година беа доделени награди за придонес во одредени области на 
опш тествена одговорност за ангажирање на вработените во развојот на локалната за-
едница, за поддршка на здравствените институции и здравствените работници во спречу-
вањето и борбата против пандемијата Ковид-19, за волонтирање на вработените во 
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борбата против ширење на пандемијата Ковид-19, за поддршка во образованието и вра-
ботувањето на млади луѓе, за ширење на свеста за значењето на заштитата на животната 
средина, како и за поддршка и развој на семејството. 

Во Република Црна Гора постојат компании кои се занимаваат со воспоставување на со-
работка со заедницата, но има недостиг на информации за нивните активности, особено 
тие кои се насочени кон купувачите. 

Стопанската комора на Црна Гора ги едуцира членовите на своите здруженија за корпо-
ративната општествена одговорност преку семинари на теми: стандарди за квалитет, енер-
гетска ефикасност, тимска работа и донесување одлуки, законодавство на ЕУ (директиви 
на ЕУ за заштита на животната средина, издавање на сертификати за производи, технички 
стандарди) итн.  

Промоцијата на општествено одговорен бизнис ја спроведува и Сојузот на работодавачи 
на Црна Гора кој по седми пат ја доделува главната награда за најконзистентно спрове-
дување на политиките за ООП, како две специјални награди за „грижа за вработените“ и 
„грижа за околината". 

Поголемата општествената одговорноста на претпријатијата ќе придонесе истите да ја 
подобрат сопствената конкурентност во глобалната економија преку зголемување на 
додадената вредност на нивните производи и услуги, подобрување на угледот и имиџот, 
подобрување на односите со снабдувачите, потрошувачите и инвеститорите, како и по-
стигнување висока мотивираност и лојалност на вработените. Гледано од аспект на при-
добивките за заедницата, практиките на општествена одговорност ќе придонесат за 
зачувување и заштита на животната средина и подобрување на социјалните услови во 
опш теството.


