ШТО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЕДНО
ПРЕTПРИЈАТИЕ КОЕ ЕТИЧКИ УПРАВУВА
 да ја вклучи ООП во визијата и мисијата
на компанијата;
 да усвои и промовира формални прави
ла или кодекси на етичко деловно одне
сување;
 да усвои конкретни планови за преточу
вање на заложбите за OO во дела;
 да води дијалог со луѓето и организаци
ите што може да влијаат или се засегна
ти од дејноста со цел да се земат пред
вид нивните интереси и да се разрешат
можните конфликти;
 да воведе менаџмент системи релевант
ни за ООП;
 да воведе стандарди за интеракција со
засегнатите страни;
 да објавува податоци за постигнатите
социјални и резултатите од работењето
поврзани со животната средина, вклу
чително и периодични соопштенија за
влијанието врз општеството со користе
ње на меѓународно прифатени упатства;
 да обезбеди надворешно потврдување
на вистинитоста, целосноста, целесоо
бразноста и корисноста на објавените
податоци за влијанието на сопственото
работење врз социјалното милје и врз
животната средина;
 да назначи посебно лице задолжено за
ООП во бордот на директори/УО;

 да обезбеди учество на засегнатите
страни, што не се акционери, во работа
та на бордот на директори/УО;
 да промовира соодветна застапеност на
маргинализирани групи на високи пози
ции во претпријатието;
 да воведе стимулации за персоналот
за остварување на целите поврзани со
ООП.

ИНТЕРАКЦИЈА СО
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

Клучниот елемент на етичкото управува
ње – интеракцијата со засегнатите страни
– претставува систематска комуникација
и соработка на компанијата со нејзините
засегнати страни заради разбирање и од
говарање на нивните грижи, проценка на
активностите, политиките и програмите, и
за градење на доверба и воспоставување
на взаемно корисни односи.
Kомпаниите често имаат тенденција да ги
игнорираат поединците, групите и органи
зациите кои ги критикуваат нивните соци
јални резултати и резултати од областа на
заштитата на животна средина. Тие најче
сто бараат дијалог кога ќе се појави одре
дена криза која е толку очигледна што не
може да се игнорира.

ПРИДОБИВКИ
Компаниите кај кои средината препоз
нава елементи на етичко управување
можат да ги стекнат следниве придо
бивки:

Контакт информации
Повеќе информации за Проектот „ООП во РМ“
можете да најдете на интернет страницата
www.oop.mk.
во Министерството за економија,
на тел. 02/3093-403 и на
http://www.facebook.com/oopmk

 подобрен имиџ и зголемена
вредност на брендот;
 подобрен менаџмент со ризиците
и избегнување на граѓански и
кривични парници против
фирмите и менаџментот;
 привлекување на општествено
одговорни инвеститори;
 воспоставување на добри односи
со властите и општата јавност.

ЕТИЧКО УПРАВУВАЊЕ

Проектот е кофинансиран од Европската Унија во рамките на Рамковната
програма за конкурентност и иновации (CIP) 2007-2013
The Project is co-financed by the European Union within the Competitiveness
and Innovation Framework Programme (CIP) 2007-2013.

Е

тичкото управување го опфаќа системот преку кој претпријатијата ги донесуваат и
спроведуваат одлуките при реализирањето на своите цели. Тоа треба да се темели
на принципите и практиките на одговорност, транспарентност, етичко однесување, по
читување на интересите на сите засегнати страни, како и на почитувањето на прописите
и законите. Притоа Етичкото управување има двојна улога – тоа е една од основните об
ласти на ООП, но од друга страна тоа е и средство преку кое претпријатието постигнува
општествено одговорно однесување и во останатите области.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ

Д

обар дел од основните предуслови
за изградба на системи за етичко
управување се содржани во законите
(на пр. Законот за трговските друштва,
Законот за хартии од вредност, Законот
за инвестициските фондови, Законот
за задолжително капитално финанси
рано пензиско осигурување, Законот
за банките, Законот за спречување на
корупцијата). Сепак, ООП подразбира и
надминување на законскиот минимум,
па оттука се препорачува прифаќање
на доброволни кодекси на однесување
од страна на претпријатијата и развива
ње на интерни системи за следење на
придржувањето до законите и до оста
натите правила на етичко деловно од
несување.
Во Македонија, постојат неколку на
ционални и меѓународни кодекси на
однесување – и од општа природа и
наменети за одредени стопански гран
ки. На пример, начелата на Глобалниот
договор на Обединетите нации, потоа,
моделот за кодекс за деловна етика кој

го промовираше Проектот на УСАИД за
корпоративно управување и законот за
трговски друштва, Кодексот за корпора
тивно управување на Македонската бер
за (кој делумно се однесува на одредени
аспекти на интеракција со засегнатите
страни во склоп на ООП) и Кодексот на
Македонската асоцијација на агенции за
маркетинг. Покрај тоа, иако во релативно
мал број, постојат кодекси на однесува
ње и на ниво на претпријатија.
Министерствата и другите државни ор
гани имаат обврска да придонесат во
засновањето, развојот и примената на
доброволните кодекси, согласно со
Директивата на ЕУ за неправични ко
мерцијални практики од мај 2005 го
дина која е делумно транспонирана во
македонското законодавство. Истата
директива, непочитувањето од страна
на една компанија на обврските што ги
преземала преку кодексите на однесу
вање го смета како заведувачка актив
ност која може да биде казнива на суд.

AA1000 стандард за интеракција со за
интересираните страни (AA100SES) е
стандард за дизајнирање, спроведување,
оценка и потврдување на квалитетот на
интеракцијата со засегнатите страни. Со
AA1000SES се унапредува правото на за
сегнатите страни да бидат сослушани, и
обврската на организацијата соодветно да
одговори на нивните прашања и проблеми.
Известувањето на компаниите за сво
јата општествена одговорност е процес
на објавување на информации и подготовка
и дистрибуција на пишан извештај или дру
ги соопштенија за постигнатите резулта
ти на организацијата во врска со ООП, а во
согласност со нејзините вредности и цели.
Објавувањето на извештаи за ООП сè уште,
во голема мера е на доброволна основа, но
расте бројот на земјите каде известувањето
за овие аспекти станува задолжително.
Глобалната иницијатива за известување
(ГРИ) изготви и објави збирка на универзал
ни упатства за доброволно известување од
страна на организациите за економските,
еколошките и општествените влијанија на
нивните активности, производи или услуги.

Упатствата за известување за одрж
ливоста на ГРИ може да се употребат и за
подготвување на годишниот извештај за по
требите на Глобалниот договор на ОН што
претпријатијата-потписници го употребува
ат за да го изложат постигнатиот напредок
кон примената на десетте општествено од
говорни начела од Договорот.
Компаниите полека почнуваат да ги разби
раат придобивките на веродостојно изве
стување за своите резултати на полето на
ООП како резултат на растечката нетоле
ранција кон нетранспарентноста од страна
на инвеститорите, граѓанските организации,
медиумите и јавноста воопшто.
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