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ШТО E  ТОА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ? 

Солидарноста и помагањето на луѓето во неволја е 
концепт кој е својствен на организираниот живот на 
луѓето.Човекот е социјално суштество и само со ограничени 
можности може да егзистира самостојно  и независно од 
другите.   Помагањето на луѓето во неволја создава 
чувство за одговорност не само за себе туку и за остатокот од 
групата.  Тоа е една од основите двигатели на системите кој ги 
создаваат религиите и политичките теории  како филозофски 
основи на општествата. Со технолошкиот развој чувството на 
колектив припадност и зависност од симбиозата со 
еколошкиот и матерјалниот систем во кој егзистираат луѓето 
полека се заманува со индивидуалната мотивација која често е 
ослободена од чувство на одговорност кон заедницата и 
средината во која единката егзистира.    

Индустриската револуција и масовното производство го 
поставуваат  профитот како највисока цел и како единствена 
причина поради која постојат и егзистираат организациите 
односно претпријатијата но во многу случаеви и индивидуите. 
 Во трката за профит одговорноста најчесто останува во 
втор план. Таквото однесување довело до разни социјални 
пореметувања што се предизвикани од самите луѓе, од 
организациите и од неодговорното однесување на државата 
како клучен актер во регулацијата на општествените текови.   

Проблемите кои една неодговорна организација може 
да ги направи  влијаат врз целото општество а може да влијаат 
и на идните генерации.Покрај социјалните проблеми 
неодговорното однесување неретко води до еколошки 
катастрофи од незапаметени размери со кои дури и државите 
немаат капацитет самостојно да се справат. Ресурсите 
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потребни за одржување на еко системите со кои располага 
планетата земја се ограничени и станало јасно дека со 
неодговорното однесување кон нив тие само во период од 
неколку човечки генерации  енормно се  намалуваат и го губат 
квалитетот кој го поседуваат што води до намалување на 
квалитетот на живот на мнозинството луѓе на планетата.   

Во оваа прва четвртина на 21-от век Државата е 
основната организација која има капацитет за спречување на 
неодговорното однесување и на индивидуите и на компаниите 
на национално ниво. Со донесување на закони и прописи кои 
го регулираат однесувањето и поведението на актерите кон 
опкружувањето.   

Тоа е предусловот  за дефинирање на  општествено 
прифатлива рамка кој ќе овозможи напредок на сите актери. 
Оваа рамка својот темел го има во поведението на поединецот 
без кое формалните норми се само конструкција без реален 
резултат.   

Одговорната држава е во можност да изгради систем 
во кој во партнерство со организациите ќе ги решава 
општествените проблеми и ќе им покаже дека овие проблеми 
се битни за сите засегнати страни. Иако на глобално ниво 
улогата на индивидуалните држави е ограничена од голем број 
фактори сепак на внатрешен план нејзиниот авторитет е 
неприкосновен.  

Државата преку системот на нормите е таа која ги 
создава условите за афирмација на чувство на одговорност кое 
било изгубено во трката по профит.    

 
ДЕФИНИЦИЈА  

 Општествената одговорност ја претставува свеста во 
севкупното делување на сите актери што се издига над 
законската обврска во обезбедувањето на благосотојба  на 
целата заедница.  
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ШТО СЕ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Организациите можеме да ги поистоветиме со 
индивидуите, и тие не егзистираат самостојно туку се значаен 
дел од општеството и со својата работа влијаат врз 
општеството како целина но и врз многу други директно или 
индиректно засегнати страни.   

Поимот на засегнти страни се однесува на лица кои 
имаат интерес и на некој начин врз нив влијае работата на 
организацијата.Фактот дека успешната работата на компаниите 
не може веќе да се мери само со зголемување на профитот 
туку и со начинот на кој организацијата дејствува или не во 
решавањето на општествено-социјалните проблеми:  се грижи 
за своите вработени, се грижи за околината во која работи  и 
прави повеќе од тоа што и го налагаат законските прописи - 
токму во тоа правење на повеќе од задолжителното е 
суштината на општествената одговорност на организациите. 

Ваквото работење на организациите е возможно само 
ако тие се водени од луѓе со лични морални и етички принципи 
и кои имаат знаење,посветеност и доблест истите да ги 
применуваат во работењето на компаниите.  Моралот како 
таков е збир на правила во општеството кои покажуваат што е 
добро а што лошо во меѓучовечките односи а соодветно на тоа 
етиката е теоретско истражување на овој поим.   

Деловнате етика е вушност нивно применување во 
целокупната работа на компанијата.  Токму од неа произлегува 
одговорното однесување на организацијата.   

 Општествено одговорните претпријатија генерално 
својата работа ја засноваат на три основни принципи и тоа: 
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-одржливост, се однесува на тоа дека секое дејство 
превземено денес има влијание и во иднина.  Ресурсите кои 
денес се користат за производство не се неограничени и 
евентуално во иднина ќе завршат. Затоа треба да се 
размислува за алтернативни извори, пример за добивање на 
енергија за оние ресурси кои е возможно да се обновуваат ( 
дрва за индустрија за хартија).  Пронаоѓањето на нови ресурси 
е долготраен процес кој бара изразено чувство за иновација. 
Генералната идеја е да не се троши повеќе и побрзо од што 
може да се обнови кога се зборува за ресурсите.   

- одговорност, се однесува на тоа организацијата да е 
одговорна за ефектите што нејзината работа ги има врз 
надворешната околина, а се однесува и на внатрешните и на 
надворешните активности. Генерално ја позиционира 
организацијата во пошироката околина и ја прави одговорна за 
тоа како влијае врз неа.  

-транспарентност,се однесува на тоа дека информациите за тоа 
какви активности организацијата презема кои имаат влијание 
врз надворешната околина мора да бидат достапни за 
јавноста. Битна е и за внатрешно вклучените заинтересирани 
страни а уште повеќе и за надворешните.   
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КАКО СЕ МАНИФЕСТИРА ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ ?  

Општествената одговорност на организациите во голем 
дел е општествен феномен и како таква не е ослободена од 
клучните предизвици со кои се соочуваме при обидот да ги 
квантифицираме општествените појави.  Дефинирањето на 
критериумите врз основа на кои би се оценувало дали еден 
субјект е општествено одговорен најчесто зависат од потребите 
за кои се прави оценувањето.Еден од најшироко 
распространетите пристапи во анлизата на општествената 
одоворност на организациие е пристапот на „Triple Bottom 
Line“ (TBL - Тројна долна граница = Тројна гранична линија - 
ТГЛ). 

Пристапот на ТГЛ се однесува на трите области на 
социјална, еколошка и финансиска отчетност која 
организациите треба да ја имаат за да бидат општествено 
одговорни. Се употребува како рамка за мерење и известување 
за општествено одговорното работење на претпријатието 
спрема постигнувањата на економско, социјално и еколошко 
поле. Постојат показатели кои ја мерат успешноста или 
неуспешноста во применувањето на овој пристап во секое од 
полињата.  

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ - Се применуваат за да се мери до 
кој степен општествената одговорност на организацијата  
влијаела врз профитот.  Финансиските показатели се групирани 
во три категории и тоа:   

Директни финансиски показатели: 

1. годишен промет 
2. додадена вредност 
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3. профит пред оданочување  
4. вкупно средства – актива 
5. стапка на повраток за просечен вложен капитал  

Показатели на продуктивност: 

1. вкупна продуктивност  
2. продуктивност на работна сила  
3. продуктивност на капитал  
4. продуктивност на енергија  

Показатели  за искористеност на ресурси: 

1. искористеност на погон  
2. искористеност на работна сила 
3. модел на сменско работење 

ЕКОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЛИ - Овие показатели опфаќаат 
намалување на штетата врз животната средина како и 
усогласување со сите релевантни еколошки правила и 
стандарди. Така претпријатието ќе биде општествено 
одговорно ако водисметка за: 

1. потрошувачка на вода 
2. потрошувачка на енергија 
3. создавање на отпад 
4. испуштање на загадувачи во водата 
5. испуштање на загадувачи во воздухот 

 

СОЦИЈАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - Се однесуваат на потребата за 
промена на опшетествената свест и обезбедување на 
пристојни работни услови.Некои од нив се однесуваат на 
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подобрување на продуктивноста на вработените на компанија 
која сака да биде општествено одговорна. Претпријатието ќе 
биде општествено одговорно ако водисметка за: 

1. работни часови  
2. компензација и бенефиции  
3. слобода на здружување  
4. здравје и безбедност 
5. вознемирување и злоупотреба 
6. дискриминација  
7. искористување на детскиот труд 
8. користење на принудна работна сила 

 

ОПШТЕТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО ГЛОБАЛНИОТ СИСТЕМ   

Светот денес се соочува со значителни предизвици што 
ги носи глобализацијата, климатските промени, намалувањето 
на ресурсите, сиромаштијата и слично.  Глобализациијата колку 
што е позитивна како концепт тежнеејќи кон либерални 
општества, слободен тек на капитал и суровини толку и 
проблемите ги прави заеднички на глобалната сцена.  

 Државите самостојно не можат да се справат со 
ваквите глобализирани проблеми и бараат колективна 
вклученост и на бизнис секторот.  Нивната општествена 
одговорност се однесува на тоа како активностите што ги 
превземаат влијаат врз општествениот живот и животната 
средина.  Општествената одговорност на организациите веќе 
станува начинот на кој се води бизнис и на еден начин 
дополнува онаму каде што државата има недостатоци во 
решавањето на општествените проблеми.  Од друга страна пак 
со глобализацијата мултинационалните корпорации стануваат 
дури и помоќни од државите и токму затоа нивната примена 
на општествената одговорност е од огромно значење за да не 
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се доведат во ситуација во трката по профит да ги заборават 
работничките права, заштитата на животната средина, фер 
односот со засегнатите страни и другите веќе споменати 
концепти на општествената одговорност.   

Малите и средни претпријатија во случајов ги следат 
големите корпорации, но поради нивниот голем број во 
националните економии и тие играат важна улога во овој 
контекст.  

 Стандардизација на концептот на општествено 
одговорни организации е потребна поради фактот што може 
компании кои работат во развиени држави таму да го 
почитуваат концептот, но не и при отворањето на 
претставништва во неразвиените држави.   

 Најголемата светска иницијатива за општествено 
одговорни организации е Глобалниот договор на ООН за 
општествена одговорност од 2000 година кој од компаниите 
побарува почитување на основните вредности поделени во 
четири подрачја: човекови права, работнички права, заштита 
на животната средина и антикорупција.   

 Меѓународната организација за стандардизација го 
донела стандардот ИСО 26 000 за да поттикне применување на 
стандардите на општествена одговорност низ целиот свет.  Тој 
се однесува на сите организации без разлика на големината и 
има за цел да ги поттикне да сторат нешто плус од тоа што е 
предвидено со законот, земајќи ги во предвид разликите што 
постојат во општествата.  Се однесува на концептот, термините 
и дефинициите, трендовите и карактеристиките, принципите и 
праксата за општествена одговорност, интегрирање, 
имплементација и промовирање, идентификација на 
засегнатите страни и споделување на информации за 
постигнатото.   
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 Во Европа во 2000 година е покрената мрежа за 
општествена одговорност – CSR Europe. Во 2001 Европската 
комисија објавила т.н. Зелен документ за општествена 
одговорност со цел да се придонесе за едуцирање на јавноста 
за општествената одговорност.  Потоа следувала стратегија за 
одржлив развој, а во 2004 година се донесени заеднички 
начела за општествена одговорност.   

 По значително истражување CSR Europe лансирало 
иницијатива Entreprise 2020 за да ја промовира општествената 
одговорност како дел од Европската стратегија за паметен, 
одржлив и сеопфатен раст.  Во периодот подоцна се донесени 
нови насоки 2011-2014 за подобрување на перформансите на 
процесот на општествената одговорност.  

 

ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ КАЈ НАС  

 Во земјите блиску до Македонија кои не се членки на 
ЕУ концептот на општествена одговорност почнува да се 
промовира во последните десетина години.  Овие земји 
вклучувајки ја тука и Македонија се соочуваат со многу 
економски и социјални проблеми , корупција и слично, па за да 
се подобри имиџот на компаниите многу од нив почнале да го 
истражуваат концептот на општествена одговорност.  Во сите 
нив постои генерално проблем на неинформираност и 
поистоветување на концептот со филантропија.  Друг видлив 
проблем бил фактот што не постои институционална поткрепа 
на концептот и нема формирано национални тела за развој на 
општествената одговорност.   

 За разлика од нив во Македонија во текот на 2007 било 
формирано Национално кординативно тело за општествена 
одговорност.  Главна функција му било развивање на дијалог и 
идентификување на дејства што сите засегнати страни може да 
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ги преземат за промоција и имплементација на концептот на 
општествена одговорност.     

 Потоа Владата донела Национална агенда за 2008-2012 
со главна цел обезбедување на поволни услови за општествена 
одговорност. Генералната констатација била дека треба повеќе 
да се направи во однос на работничките права и односите со 
засегнатите страни од опкружувањето. 

 

КОЈ МОЖЕ И ТРЕБА ДА БИДЕ ОПШТЕДТВЕНО ОДГОВОРЕН? 

(рушење на митови и предрасуди преку примери) 

 Генералната перцепција за општествената одговорност 
е дека претставува концепт кој може  да го применуваат само 
големите компании. Навистина тие имаат повеќе профит и 
може да привлечат повеќе медиумско внимание кон својата 
кауза но и малите и средни компании може да се општествено 
одговорни,без инвестирање на огромни суми на пари за 
креирање на стратегии  за општествена одговорност. Тоа 
еможно преку воведување на некои мали промени преку кое 
може да се постигне завидно ниво на општествена 
одговорност, без притоа да се загрози економскиот аспект на 
дејноста. 

 Токму одржливоста како принцип ги обединува луѓето 
кои  се директно вклучени во работата и индиректно влијае врз 
начинот  на кој работи организацијата. Заштита на планетата со 
рационално користење на ресурсите и притоа незагрозување 
на профитот што организацијата го обезбедува е остварлива 
цел.   

 Организацијата може да се грижи за околината со мали 
чекори како што се:  
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- менување на пластичниот прибор за вода или кафе со таков 
што може да се користи повторно со што ќе придонесат да не 
се создава отпад; 

- со рециклирање тогаш кога е возможно; 

- со промовирање на иновацијата и креативноста кај 
вработените кои може да се упатат на тоа да изнаоѓаат начини 
за доупотреба на материјалите кои остануваат во процесот на 
производство(пример во текстилната индустрија со изработка 
на производи од исечоците, ткаенините кои остануваат, макар 
за да можат подоцна да ги донираат како играчки за деца и 
сл.); 

- користење на прибор за пишување со заменливи делови; 

- разградливи кеси за пакување; 

- заштеда на енергија со штедливи светилки и со некористење 
на сите сведилки одеднаш; 

- делење на канцелариите; 

- исклучување на електричните апарати од напојување кога не 
се користат; 

- рационално да се печатат документи – само кога се добро 
проверени.   

 Сето ова е дел од леан пристапот при имплементација 
на општествената одговорност  што претходно го споменавме 
со кој се создава повеќе вредност со помалу ресурси, а токму 
тоа  одржливоста и го наметнува, да не се троши повеќе 
ресурси од оние што може да се обноват односно да се 
користат рационално, а по потреба и да се заменат со оние кои 
не се во недостиг. Токму на ваков начин малите и средни 
претпријатија може да се грижат  за животната околина и да  
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бидат општествено одговорни без притоа да го загрозат 
профитот што го заработуваат.  

 Во помали компании грижата за секој индивидуален 
вработен може да е поголема, се познаваат, ги познаваат 
неговите потреби. Исто така имаат можност да ги поттикнуваат 
самите вработени да се надоградуваат себе си и својата 
професионалност на пример со on-line курсеви кои се 
бесплатно достапни , компанијата може да ги мотивира на тој 
начин што би се натпреварувале за работник на месецот, на 
оној кој успешно поминал таков курс да му се обезбеди 
симболично признание.  

 Создавањето на позитивна клима за работа е еден вид 
на општествена одговорност, исто така недискриминирањето и 
отвореноста за сите категории на граѓани при вработувањето е 
процес кој не чини финансиски средства, но претставува 
значителен дел од применувањето на општествената 
одговорност. 

 Сопствениците кои менаџираат компании  кои се со 
мала и средна големина, не ретко припаѓаат на заедницата 
каде што се наоѓа организацијата па се повеќе загрижени за 
неа  и повеќе би сакале да се вклучат во обезбедувањето на 
општо добро.   

 Обезбедувањето на општо добро во заедницата  може 
да вклучува симболични донации кои организацијата може да 
си ги дозволи во финансиски средства или продукти било тоа 
да се случува тековно или во вонредни ситуации како што се 
елементарни непогоди. И донираното време во работни 
часови за да се подобри некоја површина од јавен интерес 
како парк , детско игралиште и слично, донирањето на знаење 
и вештини што се потребни во некој проект од корист за 
заедницата, сите тие се начини на кој се применува 
општествената одговорност.  
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 Оние кои ги носат одлуките во малите и средните 
претпријатија имаат поголем контакт со надворешните 
засегнати страни и од нив може да добијат информации за тоа 
како може да се подобри нивната позиција. Еден пример за 
тоа е прехрамбената индустрија каде може да се истражи  
интересот за користење на производи од алтернативино 
органско производство и на клиентите да им се понуди таква 
можност, т.е поздрави варијанти на производи и слично.   

 Општествената одговорност е дизајнирана да биде 
одржлива и да нема негативно влијание врз профитот на 
организацијата.Не се работи толку за вложување,колкуза 
правење на најмногусо тоа што се поседува за сите 
заинтересирани страни.Малите вистински чекори може да 
предизвикаат големи промени, токму како што вели 
поговорката, ако сакаш да го промениш светот, тргни од 
промена кај себе си, па ако сите независно од тоа дали се мали 
или големи организации ја применуваат општествената 
одговорност, макар со мали постапки, ефектите за луѓето, 
заедницата, животната околина ќе бидат од непроценливо 
значење.    

 Со тоа и малите и средни претпријатија може да 
добијат многу на позитивна репутација кај засегнатите страни,  
а тоа да влијае  позитивно   врз примарната економска 
функција што ја имаат.  

(less is more) 

 Општествената одговорност како што веќе кажавме е 
начин на работа кој што може да го применуваат како мали и 
средни претпријатија така и големи и мултинационални 
корпорации.   

 Кога се работи за  видот на дејноста што ја извршуваат 
нема ограничување исто така, општествено одговорни може да 



 

 

 

ВОДИЧ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 
 

16 

бидат од фабрики кои произведуваат метални производи до 
маркетинг агенции и ИТ компании.  

 Општествено одговорни ќе бидат преку градење на 
стратегија која е применлива во нивното поле на работа, 
секако опфаќајки ги со тоа заштитата на планетата, луѓето и 
незагрозувајќи го профитот на стејкхолдерите.  Тоа што досега 
го споменавме дека со мали промени може да се направат 
големи работи може да се примени во секоја индустирија, 
споменавме најразлични примери кои би биле соодветни.  
 Главниот критериум кој што треба да го исполнуваат е 
да се однесуваат одговорно кон луѓето, заедницата и 
животната средина.  Токму одговорното однесување ја 
обезбедува суштината на одржливоста а тоа е како сегашната 
генерација да може да ги задоволи своите потреби така и 
идните генерации да можат да го сторат истото.  

ЗОШТО ДА СЕ БИДЕ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРЕН ? 

 Едно од најбитните прашања кои се поставуваат кога се 
работи за примената на општествено одговорното работење во 
организациите е зошто тоа би се применувало и какви ефекти 
ќе има врз организацијата и околината.  Секако покрај 
подржувачите на позитивните ефекти постојат и такви кои 
споменуваат негативни.   

 Прво ќе одговориме на прашањето- Зошто треба да се 
биде општествено одговорен, апотоа ќе ги разгледаме 
ефектите што од него произлегуваат. 

 Благосостојбата на општеството е врвна цел кон која 
треба да се стреми не само државата туку и секоја 
организација и секој граѓанин. Одговорноста сите ја 
споделуваат, ниту еден од нив не функционира во вакум туку 
постапките било да се позитивни било да се негативни имаат 



 

 

 

ВОДИЧ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 
 

17 

многу пошироко влијание кое ја надминува личноста и 
организацијата.  

  Општествената одговорност претставува мост меѓу 
благосостојбата на општеството и креирањето на профит, 
односно начинот на кој што можат да се случат и двете.  На 
благосостојбата како концепт организациите можат да влијаат  
позитивно, активно со преземање на мерки за да се случи или 
пасивно со неправње на пречки за да се случи или негативно со 
преземање на чекори кои лошо влијаат врз луѓето, заедницата 
или животната средина.   

БЛАГОСОСТОЈБАТА НА ОПШТЕСТВОТО   

 Благосостојбата на општеството генерално се однесува 
на луѓето и заедницата а за тоа услов е чиста животна средина.  
На другиот крај од нив е креирањето на профит кој е  поврзан  
со претходните две но доколку не постои општествената 
одговорност да го насочи создавањето на профит кон етичко 
создавање на профит благосостојбата на луѓето и заедницата, 
здравата животна средина ќе бидат загрозени, токму поради 
фактот што трката по профит генерално ги прави 
организациите да заборават на сопствената одговорност како 
дел од целокупниот систем кој е меѓузависен и само државата 
веќе не е доволна да ги обезбеди социјалните права на луѓето, 
просперитетот на заедницата и здрава животна средина.   

БЛАГОСОСТОЈБАТА НА ЛУЃЕТО 

 Кога зборуваме за благосостојбата на луѓето се мисли 
на вработените во организацијата, надворешните засегнати 
страни (купувачи, доставувачи, добавувачи и сл. ) и на 
генералната јавност на која може да влијае работата на 
организацијата.   
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 Вработените во организација која е општествено 
одговорна може да бидат сигурни дека нивните законски 
права ќе се почитувани, дека ќе имаат безбедна работна 
средина, дека ќе се вложува во нивен професионален 
напредок, дека ќе имаат сигурност и слобода да се изразуваат 
креативно и дека за нив организацијата ќе прави дури и чекор 
повеќе од она што е пропишано со закон. 

 Кога организацијата применува општествено одговорна 
работа надворешните засегнати страни се сигурни дека 
добиваат вредност, дека не се измамени со погрешен 
маркетинг, дека добиваат безбедни производи и сл.  

 Дел од надворешните засегнати странии, акционерите 
се заинтересирани за економскиот дел од работата , профитот.   

 Општествено одговорните практики на долг рок не 
само што нема да влијаат негативно на профитот туку и може 
да го зголемат токму поради рационалноста во пристапот на 
работа што ја споменавме претходно.   

 Кога се работи за јавноста која не е дирекно поврзана 
со организацијата, општествената одговорност ја гледаме во 
фактот што организацијата со никакви чекори не влијае 
негативно врз нивното живеење.   

 

БЛАГОСОСТОЈБАТА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 Општествено одговорната организација се грижи и за 
благосостојбата во заедницата токму поради фактот што го 
споменавме дека и организацијата има обврска да дејствува во 
корист на целото општество секако во согласност со ресурсите 
кои ги поседува.  
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 На општествено одговорната организација и е јасно 
дека проблемите во заедницата имаат влијание врз нејзината 
работа, па затоа се вклучува во најразлични активности за 
нивно надминување, филантропија, доброволно донирање на 
работни часови во некој проект од јавен интерес, 
овозможување на достапност на работно место на ранливи 
категории на граѓани и недискриминација. 

  Организацијата има јасна слика дека профитот што го 
остварува најмногу зависи од заедницата, па според тоа 
одговорното работење има позитивно влијание врз заедницата 
и на долг рок тоа влијае врз позитивни економски резултати.  
Општествено одговорна организација не може да биде онаа 
која е заинтересирана за краткорочен успех.  Сите мали чекори 
што ги споменавме претходно покажуваат резултати на долг 
рок.  

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 Кога се работи за заштита на животната средина 
организацијата применува општествено одговорни практики 
кои се однесуваат на рационално искористување на ресурсите 
бидејќи го разбираат фактот дека не се неограничени.  Овие 
организаци ги разбираат придобивките од општествено 
одговорното работење и применуваат еколошки стандарди 
дури поголеми од законски пропишаните бидејќи 
производство во еколошки загадена средина која е штетна по 
здравјето на луѓето не може да ги достигне оние потенцијали 
како при еколошко производство.    

ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЦИКЛИРААТ 

 Општествено одговорните организации рециклираат , 
одговорно ја користат енергијата, но исто така и размислуваат 
надвор од кутијата па се вклучуваат во пошумување, негуваат 
„зелени катчиња“  во канцелариите, ги раззеленуваат 
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покривите на објектите или слободни простории, „посвојуваат“ 
дрво, користат иновативни начини на рационализација на 
простор, на заштеда на помошни материјали како хартија, 
помалку создаваат отпад, значи ги почитуваат законите но и 
прават многу повеќе од тоа.  

 Рационализацијата, создавањето на помалку отпад има 
позитивно влијание врз профитот. Општествено одговорната 
организација е ориентирана кон долгорочни резултати, знае 
дека ниту еден чекор кој е дел од работењето врз база на 
општествената одговорност нема негативно да влијае врз 
обезбедувањето на профит туку всушност може да и донесе 
значителни заштеди.  Понатаму овие заштеди може и да се 
реинвестираат во напредок на компанијата.   

 Наредно ќе ги разгледаме позитивните ефекти што 
може да произлезат од општествено одговорните практики и 
негативните пречки кои може да ја спречат организацијата да 
ги примени.   
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ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРИМЕНАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИТЕ ПРАКТИКИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА КОЈА ГИ ПРИМЕНУВА 

- ПОДОБРО СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ 

 Токму насоченоста кон нови работи, пронаоѓањето на 
иновативни начини на решавање на проблемите, иновациите 
во производството, задоволните вработени, намалувањето на 
трошоците и насоченоста кон долгорочен успех се 
карактеристики кои се произлезени од општествено 
одговорното дејствување и ќе ја направат организацијата 
поподготвена да се справи со секојдневните ризици на 
работењето, а и со ризиците кои можат да произлезат како 
резултат на надворешни фактори, кризи во економијата или 
елементарни непогоди.  

- ПОДОБРЕНА РЕПУТАЦИЈА, ГРАДЕЊЕ НА БРЕНД 

 Денес опкружувањето на организацијата исклучително 
позитивно гледа кон организации кои применуваат 
општествена одговорност.  Општествената одговорност им 
помага на компаниите да обезбедат углед за својот прозивод, 
да го претстават  на вистински начин, а купувачите да се 
сигурни дека добиваат вредност.  Од друга страна нив покрај 
производот битен им е и фактот што се сигурни во процесот на 
работа на компанијата , дека не ја загадува околината , дека не 
користи проби врз животински видови , дека се грижи за 
заедницата, дека се вклучува во филантропски активности и 
слично.  

  Исто така сознанието дека компанијата за сопствените 
вработени прави многу е позитивен знак дека компанијата се 
залага за вистински вредности.  Токму сето ова ја зголемува 
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репутацијата на компанијата и гради бренд кој е препознатлив 
за јавноста, сепак само добар производ веќе не е показател за 
успешната работа на компанијата.   

-ПОГОЛЕМО ЗАДРЖУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

 Еден дел од општествената одговорност се однесува на 
благосостојбата на работниците.  Во овие компании 
вработените имаат безбедни услови за работа,  имаат можност 
за креативно изразување на идеите за производството и 
иновирање, нивните работнички права се почитуваат во однос 
на плата, одмор и дури добиваат бенефиции кои не се 
предвидени со закон.  Од друга страна пак компанијата се 
грижи и за континуиран процес на професионална обука и 
развој на секој вработен.   Токму овие причини го креираат 
задоволството на работниците кои исто така и чувствуваат еден 
вид на престиж да работат во ваква организација и остануваат 
во неа во подолг временски период, а тоа за организацијата е 
од голема важност. Работникот ја сака својата работа и ја 
работи стручно.   

-ПОДОБРЕНА ИНОВАЦИЈА, КОНКУРЕНТНОСТ  

 Како што веќе кажавме овие компании користат 
иновативни начини  во производството, во зачувувањето на 
животната средина и во грижата за вработените и сите 
засегнати страни. Ова размислување „надвор од кутијата“ носи 
значителни резултати и  подобрување на секое поле.  Тоа 
заедно со репутацијата на компанијата која оди во нагорна 
линија значително ја подобрува конкурентноста на пазарот, а 
зголемувањето на профитиот не изостанува на долг рок.   
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-ЕФИКАСНОСТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАШТЕДА НА 
ТРОШОЦИ 

 Рационалното користење на  суровините, 
пронаоѓањето на алтернативни ресурси и работењето „ без 
отпад’’- lean принципот кој се однесува на тоа да се 
произведува со најмалку можна искористеност на 
капацитетите значително ја зголемува ефикасноста во 
производството и заштедува трошоци што позитивно влијае 
врз профитот на компанијата.  

-ПОДОБРУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА, ПОДОБРА КЛИМА ЗА 
РАБОТЕЊЕ  

 Општествено одговорната организација се залага за 
решавање на социјалните проблеми во заедницата од 
најразличен вид.  Кога се забележува напредок во заедницата 
секако се формира и подобра клима за работење, луѓето не се 
соочуваат со егзистенцијални проблеми, се помоќни 
финансиски, не се соочуваат со дискриминација. Сето ова 
позитивно влијае врз климата за работење на многу нивоа и на 
внатрешните и на надворешните засегнати страни. 

- ПОМАЛА КОНТРОЛА ОД ДРЖАВАТА 

 Генерално кога се работи за организација која 
применува општествено одговорни стандарди подложи на 
намалена контрола од државата поради самиот факт на 
рационализација на ресурсите што и самата држава го 
применува.  Односно намалената контрола се должи на тоа 
дека веќе е познато дека таа организација не само што ги 
почитува законите туку и прави многу повеќе од тоа што 
законите го пропишуваат на многу полиња како што веќе 
споменавме.  Тоа секако не значи дека таа организација ќе 
работи без да биде контролирана од државата.  
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ПРИЧИНИ КОИ МОЖЕ НЕГАТИВНО ДА ВЛИЈААТ ВРЗ 
ВОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ 
И КАКО ТИЕ ДА СЕ ПОБИЈАТ СО АРГУМЕНТИ  

-ПРИВАТНАТА ФИРМА Е ФОРМИРАНА ДА ГЕНЕРИРА ПРОФИТ 
НЕ ДА РЕШАВА СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ  

 Токму разбирањето на Фридман според класичната 
теорија дека приватната фирма треба да работи исклучиво на 
максимизирање на профитот за сопствениците и акционерите, 
а социјалните пороблеми треба да ги решава слободниот 
пазар, а ако тој не може тогаш треба да ги решава државата,  е 
генерално сфаќање на повеќето од фирмите. Во последните 
децении сепак фирмите разбираат дека одговорноста за 
благосостојбата на општеството  е споделена  и дека и тие 
треба да работат на приближување кон неа.  Сето тоа подоцна 
се одразува позитивно на нивната главна дејност а тоа е 
создавање на профит. 

-ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ СЕ СФАЌА КАКО ТРОШОК 
КОЈ ЌЕ ЈА ЗГОЛЕМИ ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДОТ 

 Досега веќе споменавме дека општествената 
одговорност добро спроведена може да претставува и начин 
да се заштедат финансиски средства и да се намали трошокот 
на фирмата , па според тоа и секако нема да влијае врз цената 
на производот. 

-МЕНАЏЕРИТЕ НЕ ГИ РАЗБИРААТ СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ  

 Оваа перцепција може да биде надмината со фактот 
што за решавање на социјални проблеми, менаџерските 
знаења од приватниот сектор, би биле вистинско освежување и 
поттик да се гледа на социјалниот проблем како бизнис 
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проблем, а резултатот од неговото решавање да не биде 
профит туку социјално подобрување.  

- СОЦИЈАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ ОДГОВОРНОСТ НА ДРЖАВАТА  

 Повеќе пати до сега споменавме дека одговорноста за 
благосостојбата на општеството  е споделена, припаѓа на сите.  
Секако дека социјалните проблеми спаѓаат во надлежност на 
државата но погрешна е перцепцијата дека општествената 
одговорност е само решавање на социјални проблеми.  Како 
што можевте да видите од овој водич општествената 
одговорност има многу слоеви и области, еден од нив се 
социјалните проблеми, нивното решавање има позитивно 
влијание врз бизнис климата,  па според тоа и деловите кои не 
се дирекно поврзани со профитот имаат индирекно влијание 
врз него.  Сите делови од општествената одговорност на крај 
резултираат со општествена благосостојба. 



ЗА ПРОЕКТОТ О3 
 
 Проектот О3 (О-Три) – (Општествено Одговорни Организации)  имаше за цел 
јакнење на капацитетот на граѓанските организациии за поддршка на 
имплементација на општествено одговорни практики кај малите и средни бизниси и  
развивање на посебен модул во рамките на кој алиумните на школата ПОЛИТЕА и 
членови на граѓанските организации од Пелагонискиот регион ќе имаат можност да 
се запознаат со концептот на општествена одговорност и можностите за 
иплементација на проекти базирани  на општествено одговорни практики. 
 
 Во рамките на проектот О3 преку три еднодневни обуки  се разработени 
следните модули: 
 
  – концепт на општествена одговорност и општествено одговорни практики; 
  – европски модели и најдобри практики за реализација на општествената 
одговорност; 
  – планирањето и имплементацијата на проекти базирани врз концептот на 
општествена одговорност; 
 
 Овие три обуки им овозможаија на слушателите да се стекнат со знаења и 
вештини кои понатаму ќе им овозможат успешно планирање, развивање и 
спроведување на проекти кои имаат за цел практицирање на  општествена 
одговорност од страна на организациите на кои им припаѓаат. 
 
 Искуствата стекнати  од првата фаза на проектот им овозможија на 
учесниците на обуките  да  ја реализираат втората фаза на проектот што   опфати 
создавање на проектен тим за изработка на водич за општествена одговорност  и  
студија и предлог проект за потребите од отворање на народна кујна во општина 
Битола. 
 
 Овој водич  во себе  содржи релевантни податоци и препораки за малите и 
средните бизниси и организациите во јавниот сектор на територијата на 
Пелагонискиот регион како да ја прилагодат својата активност кон имплементирање 
на принципите на општествена одговорност и како да најдат и обезбедат поддршка 
во имплементација на истата. 
 

Проектот е финансиран од Владата на Република Македонија 

Овој водич е изготвен со помош на Владата на Република Македонија. 
Содржината на овој водич е единствена одговорност на  
Центар за европски развој и интеграција - Битола   
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