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И З В Е Ш Т А Ј
за работата на Координативното тело 

за oпштествена oдговорност на претпријатијата
во периодот 2007 - 2009 г.

Горан Лазаревски
Претседател на КТООП

Ценети Пријатели на Националното Координативно Тело за општествена 
одговорност на претпријатијата,
Денес, по истекот на првите две години од постоењето и активното делување 
на Националното Координативно Тело за општествена одговорност на 
претпријатијата на Република Македонија, сакам да го изразам моето големо 
задоволство и чест, што имав можност да раководам со оваа група на големи 
ентузијасти, посветени луѓе од најразлични профили, со кои, низ секојдневна и 
напорна работа, постигнавме исклучителни резултати.
Пред Вас е нашиот двогодишен извештај, за период исполнет со активности 
и настани кои го обележаа мојот мандат како Претседател и мандатите на 
членовите и замениците во Координативното тело.
Разновидната структура на Координативното тело, кое вклучува претставници 
на деловниот сектор, синдикатите, владините и невладините институции, 
академската заедница, медиуми и независни експерти, овозможи нашето 
Координативно тело да прерасне во вистински форум за креирање на политики, 
размена на мислења и искуства и место, каде се сретнуваа и разговараа сите 
засегнати страни, кои на било кој начин имаат допирни точки со темата на 
општествената одговорност.
Секако, силен чинител на нашиот успех во изминатиот период беше и 
отвореноста кон јавноста, обезбедена преку активно учество на секој 
заинтересиран поединец или институција на секоја од нашите седници и во 
нашите работни групи, но и со редовното информирање на јавноста за сите 
наши активности и иницијативи.
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Времето покажа, дека со поддршка на нашите поддржувачи од ИнВент-
Германија/ Басме, УНДП/ЕК и Проектот на УСАИД за деловно опкружување 
(УСАИД/БЕА) како и Институт за трајни заедници (ИТЗ) и Конект-Скопје, а под 
покровителство на Министерството за Економија, со вистинската посветеност 
на членовите и нивните заменици, медиумите и пошироката заедница, и со 
волонтерски ангажман може да се постигне многу.

Концептот на општествена одговорност на претпријатијата (ООП), иако не е 
целосно нов, во Македонија на самиот почеток претставуваше голем предизвик. 

Се разбира, во фокусот на сите активности е деловната заедница, односно 
раководните структури на нашите претпријатија.

Имено, нашата деловна заедница, односно македонските менаџери, мораа 
да се запознаат подетално со овој концепт, за потоа да се соочат со своите 
предрасуди и убедувања, дека одговорноста кон опкружувањето мора да биде 
дел од системот на работа на секоја наша фирма-сеедно дали е голема или мала 
и на која бранша и припаѓа.

Тоа за нас значеше, дека веднаш по воспоставувањето на телото и потребната 
инфраструктура, треба да се фокусираме на едукација, односно запознавање 
на пошироката бизнис-заедница со концептот на ООП и предностите кои тој им 
ги нуди. А тие се многубројни.

Преку воспоставената соработка со стопанските комори и асоцијации успеавме 
да им се приближиме на нашите деловни луѓе и да помогнеме, да се надминат 
сите бариери во прифаќањето на одговорното работење.

Од големо значење е и високиот степен на интерес и подготвеност на Владата 
и воопшто, државната администрација, да го поддржи овој концепт и развива 
амбиент на поволна деловна клима. Својата посветеност, државата ја покажа 
на повеќе нивоа: од самото воспоставување на Координативното тело, 
преку брзото разгледување и усвојување на документите на Телото, па се до 
одвојување на средства во државниот буџет за работната програма на полето 
на ООП, што е единствен случај во нашето пошироко опкружување.

Токму заради овие причини, Македонија, од земја која заостануваше на полето 
на ООП во регионот и пошироко, веќе во првата година на постоење на Телото, 
стана регионален лидер и пример за останатите земји, кои веќе интензивно учат 
од нашите искуства. Така, нашите искуства веќе се користат во Србија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора и Албанија и значително им го скусуваат напорниот 
пат на овие земји до нивото кое ние го достигнавме, за што редовно добиваме 
признанија од нашите пријатели во регионот.
Македонија во овие изминати две години изгради институционален пристап 
кон општествена одговорност на претпријатијата и интензивно продолжува да 
ги гради сопствените капацитети. Имено, во сите Министерства кои се поврзани 
со ООП, веќе се формирани и именувани лица, одговорни за оваа тема, кои во 
меѓусебна соработка со останатите Министерства, ќе играат клучна улога во 
спроведувањето на Националната агенда 2008-2012 и нејзиното подобрување.
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Македонските претпријатија во овој период во голема мера го сменија односот 
кон ООП и ги препознаа можностите кои тој им ги нуди. Воспоставувањето на 
националната награда се покажа како исклучително успешен инструмент за 
промовирање на добрите практики, кои од година в година, се повеќе добиваат 
на квантитет и квалитет. Нашите претпријатија покажаа дека водат сметка за 
своето опкружување и сакаат во иднина уште повеќе да вложуваат во своите 
клиенти и соседи.

Секако, својата решавачка улога ја имаа и Синдикатите, кои како засегната 
страна во овој процес, дадоа исклучителен придонес во артикулирањето на 
различните елементи кои влијаат на воведувањето и развивањето на овој 
концепт.

Особена важност во овој контекст има и промовирањето на улогата на 
невладиниот сектор, што е еден од приоритетите на Телото. Невладините 
организации, како алка меѓу стопанството и граѓанската заедница, се 
неизоставен сегмент кој се повеќе добива на значење.

Во таа насока, градевме односи со академската заедница, каде ООП треба 
да стане дел од редовната наставна програма и развивање на академски 
капацитети за навремено подготвување на нашите идни менаџери, за нивната 
улога во овој, се позначаен процес.

Соработката со медиумите зазема посебно место во нашите ангажмани: 
бројните конференции за медиумите, директното информирање и запознавање 
на медиумите со овој концепт, одиграа клучна улога за севкупниот успех на 
нашата работа во изминатиот период, на што сме особено горди.

Кога ќе се согледаат реализираните активности во овој, релативно кус период 
на одржани дванаесет редовни седници и бројни седници на работните групи 
на разни теми, се добива претстава за оптоварувањето со кое членовите, 
замениците, помагателите и многуте активисти на Телото се соочија со 
позитивна енергија, конструктивност и подготвеност за соработка. Со таков 
пристап, нашиот успех беше обезбеден.

Истовремено, веќе на прв поглед на нашиот работен план и националната 
агенда за 2010 година се гледа, дека пред нас стојат уште повеќе и пообемни 
активности, со кои, овој состав на координативното тело покажува желба и 
подготвеност, да се справува и понатаму.

Во претстојниот период, Македонија треба да ја задржи водечката позиција и 
да продолжи со градење на амбиент во кој целото стопанство ќе се раководи 
според принципите на одговорното работење, односно остварување на профит 
и развој, по пат на почитување на интересите на општеството и создавање нови 
вредности.

Убеден сум дека во следниот извештај, ќе можеме да Ви презентираме уште 
поголеми достигнувања и резултати, со кои нашата земја ќе стане подобро 
место за работење и живеење.
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КОНТЕКСТОТ НА ООП ВО МАКЕДОНИЈА

Признавајќи го значењето на ООП за привлекување на инвестиции, Програмата 
за поттикнување инвестиции во РМ 2007-2010, подготвена од МЕ и усвоена од 
Владата на РМ на 03 јуни 2007 година, претставува прв национален документ 
на државно ниво, кој предвидува конкретни мерки и активности непосредно 
насочени кон ООП. 

Една од мерките во Програмата е формирање на национално Координативно 
тело за промовирање на ООП до крајот на 2007 година, во рамки на Економско-
социјалниот совет. Ваквата координација меѓу различните државни органи 
и останатите заинтересирани страни на ова поле е неопходна, со оглед на 
широкиот опсег на прашања со кои се бави општествената одговорност на 
претпријатијата. Останатите

Министерството за економија, непосредно по Националниот Форум за ООП 
на 21.09.2007 година, започна со подготвителни активности за формирање 
на Национално Координативно тело за Општествена Одговорност на 
Претпријатијата.

Во октомври 2007 година, Министерството за економија достави Информација 
за формирање на Националното Координативно тело за ООП до Економско-
социјалниот совет, со препорака за формирање на Телото во рамки на Советот. 
Во Информацијата беше образложена потребата од формирање на ова Тело, 
како носител на активностите за промовирање на ООП во земјата. Исто така, 
беа објаснети и мисијата, целите, задачите, одговорностите и структурата 
на Националното Координативно тело, составено од претставници на сите 
заинтересирани страни: државни органи, деловни здруженија, граѓански 
организации, синдикати, високообразовни институции, медиуми, итн.

На седницата на Економско-социјалниот совет, одржана на 09 ноември 
2007 година, беше разгледана и усвоена Информацијата за формирање 
на Националното Координативно тело за ООП и беше донесена одлука за 
основање на Телото.
Националното Координативно тело за општествена одговорност на 
претпријатијата е формирано на 10 декември 2007 година како постојано 
работно тело на Економско-социјалниот совет, со мисија да ги мобилизира прет-
пријатијата и сите засегнати страни да ја применат општествената одговорност 
како клучна стратегија во работењето и со тоа да ги подобрат своите еколошки 
и социјални влијанија, истовремено придонесувајќи македонската економија 
да стане поконкурентна на глобалниот пазар.
Во својот состав, Координативното тело ги обединува клучните засегнати страни 
на нашето општество, на ниво на високи претстаници, релевантни и стручни да 
дадат свој придонес во креирањето на политиките и нивното спроведување:
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Список на членки, претставници и нивни заменици

Координативно тело за општествена одговорност на претпријатија

Бр. ЧЛЕНКА НА КТООП Номиниран претставник Заменик

1. Стопанска комора на 
Македонија Златко Лазиќ Камелија Левенска-

Николовска

2. Сојуз на стопански комори 
на Македонија Димитар Богданоски Бети Деловска

3.
Стопанска комора 
на северозападна 

Македонија 
Касам Зендели    /

4.
Организација на 
работодавачи  на 

Македонија
Белинда Николовска Дојранка 

Анастасовска

5.
Конфедерација на 
работодавачи  на 

Република Македонија
Миле Бошков Роман 

Пападимитров

6. Сојуз на синдикати на 
Македонија Лилјана Јанкуловска Љубица Дековска

7. Унија на независни и 
автономни синдикати Слободан Антевски Дивна Змејковска

8.

Универзитет Св. Кирил и 
Методиj

Економски Факултет – 
Скопје

д-р Владимир Петкоски     /

9. Експерт за ООП Александар Николов     /

10. Македонска мрежа на 
Глобалниот договор на ОН Горан Лазаревски Никица Кусиникова

11.
Организација на 

потрошувачите на 
Македонија 

Татјана Тасевска Елизабета 
Спиридонова

12. Медиум – весник Бизнис Марија Георгиевска     /

13. Министерство за труд и 
социјална политика Дени Ѓорчевски Елена Проковиќ

14. Министерство за 
економија Бети Попова Никола Столев

15.
Министерство за животна 

средина и просторно 
планирање 

Лендита Дика Назим Алити

Во согласност со Одлуката на Економско-Социјалниот совет на Владата, а 
во соработка со помагателите на иницијативата, формираното Национално 
Координативно Тело за Општествена Одговорност на Претпријатијата при ЕСС 
во изминатиот безмалку двогодишен период на постоење забележа значителни 
резултати:
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   Работна активност на Телото

Нашата работа низ бројки:

Во првите 24 месеци постоење на Телото,
 Одржавме 12 редовни седници;
 Одржавме и учествувавме на над 40 настани, форуми, работилници, 

дебати, конференции и обуки
 Испечативме 8 различни публикации и прирачници, во вкупен 

тираж од над 8.000 парчиња
 Оформивме 7 работни групи на различни теми со повеќе од 40 

членови од составот на Телото, помагатели и независни експерти
 Анализиравме и оценивме над 130 апликации за национална 

награда и наградивме над 40 најдобри примери на нашите 
претпријатија

  Организирани настани

Освен реализирањето на активностите наведени погоре на седниците одржани 
во период од шест месеци, во тесна соработка и со поддршка на нашите 
помагатели, реализиравме и настани со кои на директен начин ги остваруваме 
утврдените цели и задачи на КТ за ООП:

Во соработка со УНДП/ЕК, одржавме Форум во Штип на 6 Февруари 2008 
на тема ООП, со 30-тина релевантни учесници и присуство на медиумите. 
На форумот беа промовирани принципите на ООП како дел од кампањата 
за вклучување на внатрешноста на земјата.

На 22 Февруари 2008 година, со поддршка на ИнВент-Германија/БАСМЕ 
и УСАИД/БЕА, во ЕРА Бизнис Центар се одржа свеченото доделување на 
Националната награда за најдобри општествено одговорни практики, 
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каде беа избрани и наградени најдобрите проекти, во конкуренција од 
74 пријавени, што наиде на исклучителен интерес и позитивен одзив во 
сите медиуми, како и кај стопанските субјекти. Беа наградени голем број 
претпријатија кои ќе бидат пример за останатите и беше воспоставена 
традиција која продолжува.

Во соработка со УНДП/ЕК, одржавме Форум во Скопје на 23 Април 2008 
на тема Стручна расправа за Нацрт-Националната Агенда за ООП, со 30-
тина релевантни учесници и присуство на медиумите.

Во насока на добивање повеќе ставови, сугестии, мислења од стручната 
јавност во Македонија и збогатување на националната агенда, беше 
реализиран овој Форум на кој тежиштето беше ставено на прибирање 
мислења кои подоцна беа вградени во содржината на Агендата.
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Во соработка со Центарот за Институционален развој ЦИРа-Скопје, 
Координативното Тело преку својот Претседател зема учество во изборот и 
свеченото предавање на Награди за филантропија за 2007 година на 22 
Април 2008, на кој од бројните пријавени проекти на домашни индивидуи, 
претпријатија и НВО, беа доделени награди по одлука на жири-комисијата. 
Овој настан наиде на голем интерес од медиумите и јавноста со што во 
мошне позитивен контекст беше промовирано Координативното Тело 
како поддржувач на оваа иницијатива.

Со финансирање од страна на УНДП/ЕК, ангажиран е меѓународен 
експерт на полето на изготвување на Национална агенда кој престојуваше 
во Скопје и имаше директни консултации со сите членови и општествени 
сегменти за градење на солидна основа за овој клучен документ за земјата. 
Исто така, во рамки на таа активност, ангажирани се и домашни експерти, 
универзитетскиот професор и врвен експерт на полето на ООП во 
Македонија, Проф. Др. Владимир Петковски, и г-дин Александар Николов, 
кои се иавтори на Агендата.

Договоривме блиска соработка со Германско-Македонското стопанско 
здружение и одржавме презентација и предавање за ООП и Телото пред 
над 200 членки на оваа значајна стопанска асоцијација кај нас;
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Со помош на УСАИД, договоривме блиска соработка со Здружението на 
правници на Република Македонија и одржавме презентација на Телото 
пред над 400 членови на оваа значајна асоцијација кај нас;

Договоривме блиска соработка со Американско-Македонската стопанска 
комора и договоривме презентација на Телото пред над 150 членки на оваа 
значајна стопанска асоцијација кај нас;

Со финансирање од страна на УНДП/ЕК, реализирани се студиски 
еднодневни и дводневни патувања на членови на Телото во Велика 
Британија,  Германија и Шпанија при што се запознаа со практиките во 
овие земји како успешни модели и се договори соработка во наредниот 
период, но и се воспоставија контакти за соработка со земјите во регионот 
на Централна и источна Европа на тема на ООП;

На ВЕБ-сајтот на Министерството за Економија е внесена содржина за 
КТООП

На 11 Јуни 2008, Координативното Тело беше презентирано пред 
учесниците на семинарот на Организацијата на Работодавачи на 
Македонија, пришто со членките е договорена интензивна идна соработка 
на повеке полиња.

На 26/27 Јуни 2008, во соработка со УСАИД/БЕА, Координативното тело 
одржа годишна едукативно-работна сесија во Охрид, во присуство на 
членовите на Телото и нивните заменици и помагателите на Телото, каде 
во соработка со еминентни експерти на полето на ООП се разработуваше 
постигнатото, се одржа едукативна работилница и се дефинираа следните 
чекори за реализација на активностите од работниот план на Телото.

На 22/23 Септември 2008, во Охрид, Претседателот на Телото го 
презентираше Телото и достигнувањата пред новинарите од економските 
редакции од целата земја, во рамки на Конференцијата на УСАИД/БЕА и 
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Комисијата за хартии од вредност, пришто се истакна неопходноста од 
поблиска соработка со релевантните институции, како КХВ и Македонската 
Берза и беше обезбедена нивна поддршка во иднина а медиумите беа 
запознаени со значењето на оваа иницијатива за нашата економија и 
пристапувањето кон ЕУ и НАТО.

На 08/09 Септември 2008, на регионална конференција во Вилнус, 
Литванија, македонска делегација составена од членови на Телото, 
предводени од претставник на Министерството за Економија, ги 
презентираа нашите резултати и нашето Тело доби највисоки оцени, кои 
потврдија, дека Македонија, од земја која заостануваше на полето на ООП, 
за помалку од една година успешно работење стана лидер во регионот, 
бидејќи ниедна од бројните држави на конференцијата не можеше да 
прикаже таков степен на посветеност на засегнатите страни и државата, 
што резултираше со барање од релеватните институции на Р. Србија, да ги 
споделат македонските искуства и да учат од нас, на што, се разбира, со 
големо задоволство дадовме позитивен одговор и договоривме настап на 
регионалната конференција во Белград, на 4 Ноември. 

На 21 Септември 2008 во Скопје, во соработка со Инвент програмата 
од Германија, организиравме презентирање на најдобрите практики од 
полето на ООП од Македонија, Албанија и Србија и мегусебна размена на 
искуства и информации за засилување на регионалната соработка, пришто 
се одржа и мини-саем на нашите најдобри примери на компании кои 
покажале општествено одговорни практики, меѓу кои Тинекс, Фармахем, 
Адинг, Макстил, Раде Кончар, Биркарт Глобистикс итн.

На 22 Септември 2008 во Скопје, во соработка со Инвент програмата 
од Германија, организиравме пакет обуки на тема ООП за македонските и 
компаниите од регионот;

На 15/16 Октомври 2008, во Тирана, Р. Албанија, во соработка со Инвент 
програмата од Германија, организиравме презентирање на најдобрите 
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практики од полето на ООП од Македонија, Албанија и Србија и мегусебна 
размена на искуства и информации за засилување на регионалната 
соработка, пришто се одржа и мини-саем на нашите најдобри примери на 
компании со општествено одговорни практики

На 04/05 Ноември 2008, на регионална конференција во Белград, добивме 
можност на нашите пријатели од Албанија, Црна Гора, Босна и Србија да им 
ги презентираме нашите достигнувања за што добивме големо признание 
од сите земји и барања, да им помогнеме во имплементација на оваа 
иницијатива во нивните држави, што со задоволство беше прифатено од 
наша страна. Оваа конференција ја издвои Македонија како неприкосновен 
лидер во регионот на полето на институционалната поддршка на ООП, 
нешто на што другите земји сеуште работат во почетна фаза. 

На оваа конференција во соработка со Инвент програмата од Германија, 
организиравме презентирање на најдобрите практики од полето на ООП 
од Македонија, Албанија и Србија и мегусебна размена на искуства и 
информации за засилување на регионалната соработка, пришто се одржа 
и мини-саем на нашите најдобри примери на компании со општествено 
одговорни практики.

(од конференцијата во Белград)



16

На 3 Декември 2008 година во просториите на Британскиот Совет, 
во организација на ГлобалКомпакт-УНДП/ЕК се одржа настан на кој се 
промовираше Националната агенда за ООП и презентација на неколку 
позитивни примери на македонски компании, со учество на студенти 
кои поблиску ке се запознаат со ООП како концепт. Овој настан имаше 
и особено тежиште на едукацијата и медиумската застапеност, што 
беше обезбедено на задоволство на сите присутни. На овој настан беа 
промовирани презентациските Банери на Телото, донација од УНДП.

(од промотивниот настан)

На 12 Декември 2008 година, на состанокот одржан во Министерството 
за Економија, Претседателот на Телото, заедно со г. Бети Попова и г. 
Александар Николов, како членови на Телото, одржа презентација на 
сработеното пред интерсекторската работна група за корпоративно 
управување, при што позитивните искуства беа понудени како модел за 
уредување на функционирањето на други слични тела за поддршка на 
корпоративното управување, како значаен сегмент на нашето деловно 
опкружување.

На 17 Декември 2008 година, Претседателот на Телото, одржа 
презентација како гостин на мрежата на ГлобалКомпакт на УНДП-Косово, 
каде Македонија како лидер на полето на ООП ги промовираше сопствените 
позитивни достигнувања и понуди поддршка на косовските институции за 
развој на концептот на ООП во Косово. Нашата понуда за соработка беше 
прифатена со големо задоволство и во претстојните месеци планираме 
тесна соработка со нашите косовски партнери.

На 23 Декември 2008 година, во Агенцијата за странски инвестиции се 
одржа работна средба за презентација на Националната агенда за ООП 
пред економските промотори на Македонија во странство и поволностите 
кои таа ги нуди за нивната работа во привлекување на странски директни 
инвестиции.
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На 24 Декември 2008 година, во просториите на Агенцијата за 
вработување на РМ, се одржува осмата свечена седница на КТООП, со 
што се заокружува една година интензивно работење и се утврдуваат 
достигнувањата.

(редовна седница)

На 20 Февруари 2009 година, во соработка со Глобалниот договор за 
ООП на Македонија, со УНДП како носител на активноста, во просториите 
на Макпетрол АД Скопје одржавме Обука/работилница со релевантни 
претставници од 12 македонски претпријатија на тема: Интеракција со 
засегнатите страни, која наиде на силен интерес; 

Беа одржани пакет обуки за имплементаторите на Националната агенда 
од различни Министерства и државни институции со што се оформува 
критична неопходна маса на лица, кои активно ќе бидат вклучени во 
остварување на целите на петгодишната национална агенда;

Беа одржани работно-едукативни средби со имплементаторите на 
Националната агенда од различни Министерства и државни институции со 
што се надградува критична инфраструктура кај сите чинители во процесот 
на остварување на целите на националната агенда;

Во соработка со Центарот за Институционален развој ЦИРа-Скопје, 
Координативното Тело преку својот Претседател зема учество во изборот 
и свеченото предавање на Награди за филантропија за 2008 година, на 
кој од бројните пријавени проекти на домашни индивидуи, претпријатија 
и НВО, беа доделени награди по одлука на жири-комисијата. Овој настан 
наиде на голем интерес од медиумите и јавноста со што во мошне позитивен 
контекст беше промовирано Координативното Тело како поддржувач на 
оваа иницијатива.

На 20 Мај 2009 година, во Клубот на пратениците во Скопје, се одржа 
свеченото доделување на Националната награда за најдобри општествено 
одговорни практики, каде беа избрани и наградени најдобрите проекти, 
во конкуренција од 53 пријавени, што наиде на исклучителен интерес 
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и позитивен одзив во сите медиуми, како и кај стопанските субјекти. Беа 
наградени голем број претпријатија кои ќе бидат пример за останатите и 
беше успешно продолжена и потврдена традицијата која ја изградивме. 
Беше големо задоволство да се присуствува на овој настан, организиран 
целосно самостојно од страна на работната група на Координативното 
тело, што постави нови стандарди во нашето работење – поддржувачи: 
УСАИД/БЕА и УСАИД/ИТЗ иКонект. 

(од свеченото предавање на наградите)

На 10-11 Јуни 2009 година, Претседателот имаше предавање на 
конференцијата на Глобалниот договор за ООП на Обединетите нации 
во Истанбул, каде пред над 300 претставници од над 130 држави имавме 
можност да ги презентираме нашите достигнувања, за што добивме високо 
признание од повеќе присутни и барања, со нив да ги споделиме нашите 
сознанија;

Во рамки на активностите поврзани со промовирање на наградените 
компании од наградата за 2007 година, во соработка со Инвент-Германија, 
делегација предводена од членови на Координативното тело учествуваше 
на промотивни и едукативни сесии во Берлин, Германија, пришто од страна 
на Германската Стопанска комора беа потврдени достигнувањата и беше 
договорена натамошна блиска соработка на остварување на заедничките 
активности.

На 22 Јули 2009 година, Претседателот беше дел од владино-стопанска 
делегација во посета на Белград, каде надвор од агендата на посетата, на 
барање на Министерството за труд и социјална политика на Србија како 
носител на иницијативата за ООП, беше воспоставена соработка преку 
размена на информации и искуства и беа договорени идни заеднички 
проекти на кои веќе работиме;

Во Септември 2009 година, во рамки на Меѓународната конференција за 
човечки ресурси организирана од страна на Проектот на УСАИД за деловно 
опкружување (БЕА), на која остваривме активно учество и три презентации 
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на Телото и концептот на ООП, потпишавме Меморандум за соработка со 
Македонската Асоцијација за човечки ресурси;

Во Септември 2009 година, со поддршка на УСАИД/БЕА одржавме 
дводневна едукативно-работна средба на Телото во Охрид на која беа 
анализирани резултатите од изминатиот период и утврдени насоките на 
дејствување. Овој настан беше и семинар, на кој присутните имаа можност 
да стекнат значајни информации за поврзаноста на ООП со човечките 
ресурси како тема;

Во Септември 2009 година, во рамки на Меѓународната конференција 
за Одржлив развој и ООП во Котор, Црна Гора, Претседателот, заедно 
со претставник на Министерството за Економија имаше предавање за 
Координативното тело и можностите за поблиска соработка во регионот.
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Во Ноември 2009 година, во рамки на Меѓународната конференција 
за ООП во Подгорица, Црна Гора, Претседателот имаше предавање за 
Координативното тело, нашиот модел и можностите за поблиска соработка 
во регионот и пошироко пришто беше договорена натамошна блиска 
соработка на остварување на заедничките активности.

На маргините на оваа конференција, беше формирана и балканска мрежа 
на невладини организации кои работат на полето на ООП, со членки од 
Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија, Србија, Косово-
УНМИК, во која Координативното тело игра значајна улога.

Во Ноември 2009 година, во рамки на Меѓународен семинар за ИСО 
26000 во контекст на ООП во Вилнус, Литванија, претставникот на 
Министерството за Економија, г. Бети Попова зема активно учество како 
резултат на што Македонија, преку Координативното тело стана една од 
земјите кои активно учествуваат во градењето и дефинирањето на овој 
мошне битен стандард. 

Во Ноември 2009 година, во рамки на Меѓународна конференција ТБЛИ 
за Социјално Одговорно Инвестирање во Амстердам, Холандија, беше 
презентирано Телото и достигнувањата на нашиот модел пред над 600 
учесници од целиот свет, и Координативното Тело стана активен учесник 
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во иницијативите за обезбедување на меѓународни фондови наменети 
за општествено корисни инвестиции и ги продолжува контактите за 
натамошни заеднички активности, во соработка со УСАИД/БЕА и УСАИД/
Партнери за финансиска стабилност.

Во Ноември 2009 година, во рамки на дводневен меѓународен семинар 
за ООП во Белград, Србија, како дел од ЕУ-TAIEX програмата Претседателот 
имаше воведно излагање а претставниците на Министерството за 
Економија имаа можност да воспостават потесна соработка со релевантните 
институции во Република Србија.

Во Декември 2009 година, Претседателот имаше обраќање пред 
Управниот одбор на Организацијата на работодавачите на Македонија и 
поширока дискусија за претстојните заеднички активности.

Според стекнатите искуства на овие настани и во иднина ќе треба да продолжат 
активностите на промовирање на ООП како концепт и Телото воопшто, како 
што е предвидено во работниот план за 2009/2010 година.

Во меѓувреме, редовно одржувавме работни средби со нашите помагатели 
и со помош на Министерството за Економија како координатор, успешно ги 
усогласивме потребите и можностите.

  Промовирање на Телото и ООП

Покрај наведените активности, со учество на членовите и помагателите, беше 
дефинирано и Лого за Координативното Тело, со цел да се обезбеди визуелен 
идентитет и беа отпечатени материјали неопходни за промоција на Телото:

отпечатен е промотивен проспект со повеќе детали за Телото на 
македонски и англиски јазик, во 2.000 парчиња, финансиран од УСАИД/
БЕА;

отпечатен е дополнителен тираж од проспектот со детали за Телото на 
македонски и англиски јазик, во 2.000 парчиња, финансиран од УСАИД/БЕА;
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издадени се брошури поврзани со Свеченото Предавање на годишните 
награди за најдобри практики, со промовирање на компаниите-учесници и 
нивните позитивни примери – финансиран од УСАИД/БЕА.

отпечатени се материјали, папки и визит-картички за зголемена видливост 
на Телото и негово засилено претставување во јавноста – УСАИД/БЕА.

отпечатена е Национална Агенда за ООП, по нејзиното усвојување во 
Владата на РМ, во тираж од 1.300 примероци, на македонски и англиски 
јазик, во соработка со УНДП и УСАИД/БЕА;

изготвен и отпечатен е Прирачник за воведување и успешна примена за 
Управители на македонските претпријатија, финансиран од УСАИД/БЕА;

изготвен и отпечатен е Поимник за ООП, финансиран од УНДП и УСАИД/
БЕА;

изработени се три презентациски Банери (платна) за Телото, финансирани 
од УНДП Скопје;

изготвен и отпечатен е Прирачник-Водич за изготвување на извештаи за 
ООП за македонските претпријатија, финансиран од УСАИД/БЕА;

Изработени се висококвалитетни плакети, награди, признанија и 
благодарници, поделени на добитниците на националните награди, на 
церемонија која наиде на мошне силен медиумски интерес, финансирано 
од УСАИД/БЕА и УСАИД/ИТЗ и Конект;

Во Април 2009 година, Работната група за организација на настанот за 
националната награда на Македонија, во соработка со Стопанската комора 
на Македонија одржа прес-конференција која наиде на голем интерес и 
обезбеди значајна медиумска застапеност;

Во Мај 2009 година, Претседателот на Телото имаше интервју на 
телевизијата А1 и А2 на кое ги презентираше досегашните достигнувања 
на Телото;

Во Јули 2009 година, Претседателот на Телото имаше едночасовно 
интервју на македонското радио на кое ги презентираше досегашните 
достигнувања на Телото;

Во Јули 2009 година, Претседателот на Телото имаше интервју на 
регионалното радио Стар во Штип на кое ги презентираше досегашните 
достигнувања на Телото;

во тек е подготовка на публикација за најдобрите практики на ООП на 
македонските претпријатија.

Со ангажман на Министерството за Економија, отпечатен е тираж во 
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електронска форма, на македонскиот национален поимник за ООП, 
националната агенда, прирачник/водич за македонските менаџери и други 
публикации, изработени во изминатиот период.

Во Декември 2009 година реализиравме интервју во регионалното 
стручно списание за ООП за Југоисточна Европа каде во опширна 
информација ги образложивме околностите во кои работиме и нашите 
досегашни достигнувања, како и предизвиците пред кои сме исправени;

Во изминатиот период се објавени и серија написи и фотографии за 
Телото и неговите активности, доминантно во специјализираните печатени 
медиуми, Бизнис и Капитал, во соработка со УСАИД/БЕА;

Изминатиот период од речиси две години беше период на обемни активности во 
мошне куси рокови за реализирање на зацртаните задачи, кои како резултат на 
добрата соработка и координација на членовите и донаторските организации 
со посредство на Министерството за Економија, беа успешно реализирани.

Секако, глобалната криза и нејзините негативни влијанија врз државниот 
буџет имаа свое влијание и на работата на Телото. Така, беше намален обемот 
на патувања, со што се ограничи мегудржавната соработка, но и директно, во 
Август беше намален буџетот на Телото за значителни износи, кои не можеа да 
се надоместат од други извори на финансирање, што доведе до нивно одлагање 
за следната година (стандардизацијата за ООП, студиските патувања, Анализа 
на правната регулатива итн.).

Телото, во мегувреме, стана и промотор на концептот за ООП во регионот: веќе 
им помогнавме на нашите пријатели во Србија и Косово, а веќе договоривме 
и наша стручна помош на Албанија и Црна Гора. Имено, во Септември, 
Претседателот на Телото, заедно со претставник на Министерството за 
Економија зема учество на регионалната конференција во Црна Гора како 
говорник и имаше консултации со надлежните во Црна Гора за засилување 
на мегусебната соработка. Овој ангажман продолжи во Ноември, кога 
Претседателот и претставници на Министерството за Економија ги продолжија 
ангажманите во Подгорица и Белград.

Со релевантните носители на иницијативата во Република Србија, договоривме 
потпишување на меморандум за соработка во Мај 2009 година, што беше 
одложено заради регулаторните измени во Р. Србија, со кои се менуваат 
улогите на носителите на иницијативата. Според договореното, очекуваме 
потпишување на Меморандумот на регионалната конференција во 2010 година, 
која треба да се одржи во Македонија.

Во моментов, во тек е анализа на можностите за вклучување на Македонија, 
преку Телото, во мегународниот проект по програмата на ЕУ, ПРОГРЕС, во 
соработка со германските партнери и нивните локални соработници.
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За прв пат досега, Македонија, преку Координативното тело за ООП, поднесе 
апликација за финансирање на проект до Европската комисија, во рамки на 
тендерот објавен по ЦИП програмата, а во тесна соработка со партнерите: 
Македонската Развојна Фондација за Претпријатија, Сојузот на стопански 
комори на Македонија и З.Г. Конект од Скопје. Носител на проектот за Македонија 
е Министерството за Економија, а резултатите од овој мошне комплексен и 
значаен проект ги очекуваме . Добивањето на средства од овој јавен повик ќе 
ја вброи Македонија во тесниот круг држави, во огромна конкуренција на земји 
од Централна и Источна Европа, што за Телото ќе означи исклучително успешно 
заокружување на двегодишниот период кој е зад нас.

Во изминатиот период, забележавме конкретни резултати во повеќе домени:
 ја изградивме инфраструктурата неопходна за функционирање на 

Телото,
 изградивме визуелен идентитет на Телото,
 испечативме промотивен информативен материјал,
 организиравме студиски патувања за членовите за размена на добрите 

искуства со успешните примери во Европа
 одржавме значајни едукативни и промотивни настани од доменот на 

ООП,
 успеавме Македонија, од негативен, да ја претвориме во позитивен 

пример, кој денес е регионален лидер;
 обезбедивме промоција на Телото во јавноста, преку медиумите.

Владата на РМ на седница одржана на 01.09.2009 без забелешки и во целост ја 
усвои Информацијата за реализација на мерките и активностите од Агендата за 
ООП во 2008 година, што за нас претставува исклучително признание.

Со цел поефикасно следење на напредокот во реализацијата на мерките и 
активностите на Агендата од страна на јавниот сектор, Министерството за 
економија формираше работна група составена од номинирани претставници 
од тринаесет (13) институции надлежни за реализација на Агендата. 

МЕ како координатор на 13 институции од јавниот сектор надлежни за 
реализација на мерките и активностите од акциониот план на Агендата за 
ООП има обврска да ја информира Владата секоја година за реализацијата на 
Агендата за ООП.

Поаѓајќи од досега сработеното и интересот кај членовите за натамошен 
ангажман, сметам дека периодот кој ни претстои ќе донесе уште поголеми и 
видливи резултати за кои со задоволство ќе информираме.

Нашите планови во иднина треба да ни обезбедат поголемо присуство во 
јавноста но и уште повеќе едукативни и промотивни активности, со цел 
подигање на свеста за ООП и обезбедување на поволна деловна клима во 
земјата.

Во таа насока, веќе е усвоен акциониот план кој интензивно се реализира.
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Во изминатиот период, ги засиливме и редефиниравме односите со нашите 
помагатели, но и интензивно работевме на проширување на кругот на 
помагатели, што резултираше пред се преку отпочнување на соработка со 
уште еден проект на УСАИД, Институт за трајни заедници (ИТЗ) и Здружение 
на граѓани Конект-Скопје во рамките на УСАИД Проектот за јакнење на 
граѓанското општество, и соработката која тече веќе две години со Центарот за 
институционален развојЦИРа од Скопје.

За таа цел и во иднина, покрај исклучителниот интерес и ангажман на 
членовите на Телото и нивните заменици, како и помагателите, за што во оваа 
прилика сакам уште еднаш да им заблагодарам, ќе биде неопходна поддршката 
од Економско-Социјалниот Совет и Министерството за Економија, но и сите 
останати релевантни чинители кои имаат влијание на развојот на нашата 
економија.

Национално Координативно Тело за 
Општествена Одговорност на Претпријатијата

Горан Лазаревски
Претседател      Скопје, Јануари 2010 г.




