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НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2017 ГОДИНА ЗА НАЈДОБРИ  
ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА  

 
  

  

 Во организација нанационалното Координативно тело за општествена одговорност на 

претпријатијата и Министерството за економија на Република Македонија, од 15-ти јуни до 31-ви август 

2017 година, се одвиваше конкурсот за Националната награда за најдобри општествено одговорни 

практики на македонските претпријатија, реализирани во периодот од 1-ви јуни 2016 до 1-ви јуни 2017 

година. Целта на Наградата е да промовира позитивни практики на општествено одговорно делување и 

да инспирира воведување и натамошно унапредување на општествената одговорност кај 

претпријатијата во Република Македонија. Годинава на конкурсот беа пријавени34 проекти. 

 

Националната награда се доделува десетта, јубилејнагодина по ред, а во изминатиот период 173 

македонски претпријатија пријавија речиси 540 општествено одговорни практики, со кои ја покажаа 

својата посветеност кон создавање позитивно влијание во општеството и животната средина, насочено 

кон социјална и економска добросостојба. Наградени беа 252 добри практики од пет различни области 

на општествената одговорност, од кои 101 со статуетки, а 151 со плакети. 
 

 Организирањето на Националната награда е финансиски поддржано од Министерството за 

економија и – четврта година по ред – од проектот „Општествена одговорност за сите“ („CSR forAll”), 

кофинансиран од Европската унија. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

ОПИС НА ПОДДРЖУВАЧОТ НА НАГРАДАТА – ПРОЕКТОТ „ООП ЗА СИТЕ“ 
 

Проектот има за цел да ги развие капацитетите на организациите на работодавачи во врска со 
концептот на општествената одговорност во регионот на Југоисточна Европа. Проектен партнер од 
Македонија на овој проект, ко-финансиран од Европската унија, е Бизнис Конфедерација на 
Македонија. Проектот настојува да ја промовира општествената одговорност и да ја подигне свеста за 
нејзиното значење и важност; да ја подигне свеста и капацитетите за вмрежување и партнерства на 
здруженијата на работодавачи на Балканот во врска со корпоративната општествена одговорност 
како и подобрување на нивното учество во социјалниот дијалог (како и влијанието на јавниот сектор 
врз  реформскитепроцеси) на национално и меѓународно ниво; да ја изгради свеста и капацитетите во 
мрежата на здруженијата на работодавачи во регионот кои би ги воделе претпријатијата во 
согледување, правење или истакнување на нивните позитивни влијанија во општеството, како и 
интегрирање на социјалните, еколошките, етичките аспекти и човековите права во нивното 
одговорно водење бизнис и во нивната главна стратегија. 
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Однпс кпн 
врабпуе-

ниуе
26%

Еуишкп 
управуваое

6%

Однпси на 
пазарпу

15%

Живпуна 
средина

21%

Влпжуваое 
вп 

заедницауа
32%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ОСВРТ НА ПРИСТИГНАТИТЕ АПЛИКАЦИИ 
 
 

На конкурсот за Националната награда за 

најдобри општествено одговорни практики 

спроведени во периодот од 1-ви јуни 2016 

до 1-ви јуни 2017 година, беа пријавени 10 

проекти на мали и средни претпријатија и 

24 проекти на големи претпријатија. Прет-

пријатијата традиционалноаплицираа со 

најмногу проекти во категоријата „Вложу-

вање во заедницата“.Во споредба со мина-

тата година, зголемен е бројот на аплика-

ции во категоријата „Однос конврабо-

тените“; намален во категориите „Етичко 

управување“и „Вложување во заедницата“, 

а непроменет  во категориите „Односи на 

пазарот“ и „Однос кон животната средина“.  

За првпат аплицираа осум претпријатија, 

или 32% од вкупниот број, што претставува 

солиден показател за континуираниот интерес на македонските претпријатија за учество во Наградата. 

Оваа година, по третпат ќе биде доделено признание за најинвентивна практика во сите категории.  

 Најголем број претпријатија кои аплицираа се од услужниот сектор (5), финансискиот (4), односно 

ИКТ секторот (4). 
  

 Во категоријата „Однос кон вработените“,жири комисијата констатираше дека во последните 

неколку години претпријатијата аплицираат генерално со теми од областа на управувањето со 

човечките ресурси,а постои простор при дизајнирањето на следните потфати во оваа категорија да се 

фокусираат на една конкретна активност од севкупната стратегија, на општествените придобивки од 

практиката во пошироки рамки, на партнерските релации со други соработници за реализацијата на 

практиката, како и на поврзаноста на практиката со суштинскитеделовни процеси. Забележливо е 

отсуството на апликации во оваа сфера од мали/средни претпријатија, а комисијата ги охрабрува да 

аплицираат бидејќи за добар и инвентивен проект не секогаш е пресудна големината на инвестицијата, 

туку придобивките, целите и резултатите од постигнатото. 

Најдобрите општествено одговорни практики на македонските претпријатија, пријавени во 
„Националната награда во 2017 година за најдобри општествено одговорни практики“ќе бидат 
претставени пред домашната јавност и во Југоисточна Европа, односно, во земјите вклучени во 
проектот (Македонија, Романија, Турција, Хрватска, Црна Гора, Србија и Бугарија) истите ќе бидат 
промовирани, а сите наградени практики ќе бидат објавени на веб страниците на партнерите на 
проектот како и на веб страницата на проектот (www.csrforall.eu).  
Ова ќе придонесе за натамошно промовирање на успешните практики на домашните претпријатија, 
кои ќе можат: да добијат признание како предводници во општествената одговорност на 
претпријатијата; да ја зголемат својата репутација и кредибилитет на национално и регионално 
ниво; да ја прикажат својата иновативност и заложбите за постигнување на одржливост; да 
учествуваат во размената на најдобрите практики и да добијат сугестии за унапредување на своите 
општествено одговорни практики. 

Апликации по категории 

http://www.csrforall.eu/
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 Во категоријата „Етичко управување“пријавените проекти се поднесени од претпријатија кои 

традиционално аплицираат во оваа категорија и кои развиваат стратешки пристап кон општествената 

одговорност. Бидејќи секаде во светот расте важноста на деловната етика во работењето на 

претпријатијата, а современиот начин на водење на бизнисите сè повеќе се темели на примена на 

етичките принципи, жири комисијата ги охрабрува претпријатијата да реализираат инвентивни и 

иновативнипроекти во оваа категорија. 

 Во категоријата „Односи на пазарот“,жири комисијата заклучи дека дел од пристигнатите 

апликации претставуваат продолжување на претходни практики, што укажува на долгорочна 

посветеност на компаниите. Во ваквите случаи се очекува компаниите да прикажат дека постои 

значително надградување на практиките и/или се остварени дополнителни резултати. Поголемиот 

дел од практиките имаат јасна деловна логика, што е неопходно за нивната одржливост, но 

компаниите треба да објаснат и како пријавените практики отскокнуваат од редовните маркетиншки 

активности, дали се темелат на интеракција со потрошувачите, купувачите или снабдувачите како и на 

систематско идентификување на нивните потреби.  

 Во категоријата „Однос кон животната средина“, пријавените проекти се солидни и имаат 

различно влијание врз заштитата на животната средина како: заштита на природата од опасен отпад, 

рециклирање на опасниот отпад и негова понатамошна употреба, едукација за заштита и зачувување 

на животната средина, енергетска ефикасност и воведување стандарди за заштита на животната 

средина. Кај дел од апликантите се забележува континуитет во спроведувањето на практиките, што 

укажува на долгорочна посветеност на заштитата на животната средина. Жири комисијата во иднина 

очекува натамошно унапредување на практиките, во смисла на интегриран пристап на различни 

аспекти од животната средина како важен дел од начелата на општествената одговорност, како и 

проширување на областите на делување во насока на поголемовлијание во општеството.  

 Во категоријата „Вложување во заедницата“, жири комисијата оцени дека поднесените проекти 

се мошне квалитетни, со забележлив исчекор во комплексноста и разновидноста на практиките. 

Комисијата препозна креативни решенија кои се фокусираат на зајакнување на засегнатите страни 

преку овозможување на нивно засилено учество. Кај големите претпријатија во голема мера е 

зголемена инвентивноста и вклучувањето на други бизниси, граѓански организации, институции и 

останати засегнати страни во спроведување на практиките. Кај значителен број од апликациите се 

забележува попрецизно дефинирање на проектот, целите, опфатот и остварените достигнувања. 

Големите претпријатија го напуштаат пристапот кој се заснова на донации и спонзорства и сè повеќе 

настапуваат стратешки, со цел да направат што поголемо влијание во заедницата во која делуваат. 

 Препорака на жири комисиите е во иднина претпријатијата да посветат поголемо внимание на 

иновативен приод при осмислување и спроведување на практиките, подетално да ги објаснат 

деловните и општествените придобивки на проектите,како и да прикажат поголема соработка со 

граѓански организации, институции и други претставници на непрофитниот сектор.  

  
 ЖИРИ КОМИСИИ 
 
 Пријавените апликации ги евалуираастручни жири комисии составени од претставници на 
јавниот, деловниот и граѓанскиот сектор, со следниот состав: 
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 Жири комисиите предложија пет апликации, кои влегоа во потесен избор за признание за 
најинвентивнапрактика од проектите во сите категории.   
 Инвентивноста на предложените проекти ја оценуваше посебна работна група за избор на 
најинвентивна практика, составена од по еден член од секоја жири комисија: 
 

 Кате Трајкова 
 Олга Тикваровска 
 Александар Николов 
 Бети Деловска 
 Горан Лазаревски 

 
 

 

 ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР  
  
  

 Следниот графикон го објаснува начинот на избор на најдобрите општествено одговорни 
практики. 

• Рпман Пападимиурпв
• Кауе Трајкпва
• Слпбпдан Трендафилпв

• Слпбпдан Анупвски

Однпс кпн 
врабптените

• Олга Тикварпвска
• Маријана Лпншар Велкпва
• Прпф. д-р Владимир Пеукпвски

Етичкп 
управуваое

• Злаукп Лазиќ
• Глигпр Михаилпвски
• Александар Никплпв

Однпси на 
пазарпт

• Ненад Кпциќ
• Лендиуа Дика
• Беуи Делпвска

Живптна 
средина

• Марија Гепргиевска
• Теујана Лазаревска
• Гпран Лазаревски

Влпжуваое вп 
заедницата
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 Критериумите за селекцијавклучуваат критериуми на прифатливост, општи критериуми и 

специфични критериуми.  

 Критериумите за прифатливост мора да се исполнети за понатаму да се пристапи кон бодување 

на апликацијата. Тиене се бодуваат, а доколку не се исполнети апликацијата се дисквалификува: 

 Претпријатието е регистриран правен субјект во Република Македонија; 

 Апликацијата е комплетно пополнета; 

 Предложениот проект е од областа на општествената одговорност и се вклопува во една од 

петте категории. 

Општите критериуми се заеднички за сите пет категории и се однесуваат на општите практики 
и стратегии на претпријатието поврзани со општествената одговорност: 

 Предложениот проект се вклопува во севкупната стратегија за општествена одговорност на 

претпријатието (поткрепено со одреден акт – на пр. стратегија, програма, политика, 

приоритетни цели за ООП); 

 Предложениот проект придонесува кон остварување на деловните цели на претпријатието (на 

пр. профитабилност, конкурентност, остварување на одреден пазарен удел, одржливост на 

бизнисот). 

 Предложениот проект генерира корист за општеството/заедницата; 

6. Одлучување за добитниците
Комисиите ги избираат првонаградените практики во секоја категорија - одделно кај малите/средни претпријатија и кај 
големите претпријатија. За да освои статуетка, апликацијата мора да има најмалку 70 бодови збирно по општите и 
специфичните критериуми, и комисијата да донесе соодветна одлука. Според бројот на бодови, признание во форма на 
плакета добиваат и следнорангираната или следните неколку практики кои влегле во потесен избор, одделно за 
мали/средни и големи претпријатија. Признание за најинвентивна практика или проект се доделува на апликацијата која 
соодветната група ја оценила со најголем број бодови.

5. Постапка за избор на најинвентивна практика
Секоја жири комисија од пристигнатите апликации во соодветната категорија предлага една апликација која влегува во 
избор за признание за најинвентивна апликација во сите категории. Посебна група составена од по еден член од секоја 
жири комисија ја бодува инвентивноста на секоја предложена апликација, според посебни критериуми.

4. Дополнителни прашања до апликантите
Прашањата кои ги поставуваат комисиите имаат за цел појаснување на податоците во пријавите. Комисиите може да 
одлучат и да го посетат апликантот за да се запознаат подетално со практиката.

3. Оценување по специфичните критериуми
Апликациите се оценуват по 3 критериуми кои се специфични за секоја категориија и можат да се бодуваат со максимум 
30 бодови. Специфичните критериуми се објавени во Насоките за аплицирање

2. Оценување по општите критериуми
Апликациите се оценуват по 7 општи критериуми за практиките и стратегиите на претпријатието поврзани со 
општествената одговорност, кои важат за сите категории и можат да се бодуваат со максимум 70 бодови. Општите 
критериуми за селекција се објавени во Насоките за аплицирање.

1. Проверка на подобноста
Жири комисиите проверуваат дали претпријатието е регистрирано во Македонија, дали формуларот е комплетно 
пополнет, дали проектот е од областа на општествената одговорност и дали се вклопува во една од петте категории.
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 Зацртаните цели и резултати на проектот се постигнати – поткрепено со соодветни показатели 

и податоци; 

 Претпријатието е долгорочно посветено на делувањето во областа на проектот; 

 Претпријатието спроведува соодветна комуникација (внатре во претпријатието и кон јавноста) 

за проектот; 

 Предложениот проект е иновативен и нуди приод различен од досега реализираните во земјата 

и/или во соодветната стопанска гранка на апликантот. 

 Секоја категорија вклучува и специфични критериуми кои се однесуваат на самата област на 
општествена одговорност: 

1. Категорија „Однос кон вработените“ 

 Предложениот проект ја подобрува благосостојбата на вработените и ги унапредува нивните 

права, вклучително и правото на недискриминација и еднакви можности без оглед  на полот, 

возраста, етничката и религиозна припадност, сексуална ориентација, стил на живеење, итн. 

 Работниците се синдикално организирани, имаат склучено колективен договор на ниво на 

работодавач и предложениот проект го унапредува социјалниот дијалог; 

 Предложениот проект ги стимулира и промовира вештините, талентот и знаењето на 

вработените и го поттикнува нивниот личен развој. 
 

2. Категорија„Етичко управување“ 

 Предложениот проект воведува и/или промовира правила на етичко деловно однесување, 

системи за следење и поттикнување на етичкото деловно однесување или на придржувањето 

до законите и прописите; 

 Предложениот проект промовира соработка со цел посеопфатно да се земат предвид 

интересите на засегнатите страни при водењето на претпријатието или при формулирањето 

на неговата стратегија и политики; 

 Предложениот проект промовира транспарентно и одговорно работење кон сите засегнати 

страни и  комуникација (внатре и надвор) која е кредибилна и се базира на факти и 

веродостојни податоци. 
 

3. Категорија„Односи на пазарот“ 

 Предложениот проект ги зема предвид интересите и ставовите на потрошувачите, 

снабдувачите и/или  купувачите; 

 Предложениот проект промовира практики кои се во согласност со меѓународните стандарди 

и насоки (на пр. ISO) или опфатени со соодветни кодекси за правата на потрошувачите; 

 Предложениот проект промовира отворена комуникација и соработка со снабдувачите, 

потрошувачите или купувачите и ги зема предвид нивните повратни информации и поплаки. 

Проектот ги прикажува начините на решавање на спорови со потрошувачите, како и 

соработката со организациите на потрошувачи и надлежните државни органи во 

постапување по жалбите на потрошувачите. (Напомена: последната реченица не се 

применува доколку проектот се однесува на снабдувачите и/или купувачите.) 
 

4. Категорија„Однос кон животната средина“ 

 Предложениот проект третира и разрешува одредени прашања од областа на животната 

средина; 

 Предложениот проект го зема предвид и го интегрира влијанието врз животната средина од 

активностите на претпријатието; 

 Предложениот проект вклучува соработка со релевантни институции, експерти, здруженија 

на граѓани и останати релевантни засегнати страни во заштитата на животната средина. 
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5. Категорија„Вложување во заедницата“ 

 Предложениот проект решава одреден проблем во заедницата и/или ја подобрува 

благосостојбата на граѓаните (или одредена група на граѓани); 

 Предложениот проект вклучува партнерство и соработка со засегнатите страни од 

заедницата (институции, здруженија на граѓани итн.) во планирањето и спроведувањето на 

проектот; 

 Предложениот проект ги поттикнува и мотивира вработените, клиентите и другите актери 

во заедницата да вложуваат и активно да се вклучат во подобрување на условите на живеење 

и постигнување на одржлив развој. 
 

Изборот на најинвентивна практика се врши според посебни критериуми: 

 Практиката претставува нов пристап кон решавање или ублажување на некој проблем или нов 

пристап кон бизнисот во одредена стопанска гранка што носи придобивки за засегнатите 

страни; 

 Практиката има целни групи или засегнати страни кон кои претпријатијата ретко се 

насочуваат; 

 Практиката носи уникатни придобивки за општеството и/или придобивки за претпријатието; 

 Реализацијата на идејата е направена на уникатен начин; 

 Практиката има влијание во повеќе категории на општествена одговорност. 

 
ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИ  

   

 Апликациите со најголем број бодови во секоја категорија добиваат статуетка во форма на логото 

на Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата, а на оние апликанти кои 

влегле во потесниот круг за избор, им се доделува плакета, како признание за успешно спроведени 

практики од областа на општествената одговорност.  Сите претпријатија чии апликации се добитници 

на награди (статуетки и плакети), имаат право на користење на знакот на Координативното тело за 

ООП, со додавка „во 2017 година“, што ќе може да го употребуваат на своите печатени материјали и да 

го објават на своите веб страници. Нивните имиња и проекти ќе бидат понатаму презентирани при 

различни едукативни и промотивни активности на националното Координативно тело за општествена 

одговорност на претпријатијата и на Министерството за економија, во нашата земја и надвор од неа.   
  

 Оваа година, жири комисиите наградијавкупно деветпрактики со статуетки – три на 

мали/средни претпријатија и шестна големи претпријатија. Поради извонредниот квалитет на 

апликациите, жири комисиите во категориите „Однос кон животната средина“ и „Вложување во 

заедницата“ одлучија да доделатпо три статуетки, по една на мало/средно и по две на големи 

претпријатија. Жири комисиите во категориите „Однос кон вработените“, „Етичко управување“ и 

„Односи на пазарот“ доделија по една статуетка. 
  

 Според бројот на бодови, практиките кои влегоа во потесенизбор за доделување на статуеткабеа 

наградени совкупно четиринаесет плакети за успешно спроведени општествено одговорни практики 

– четири за мали/средни и десет за големи претпријатија. 
  

 Оваа година, по третпат се избирашенајинвентивна практика во конкуренција на сите 

проекти од сите категории. Од доставените апликации беа предложени пет, по една од секоја 

категорија, кои влегоа во изборот за признание за најинвентивна практика.  
 

 

 Во конкуренција од 34 проекти од петте категории, во најтесен избор за признание за 

најинвентивна практика влегоа следните пет проекти: 
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 Рамсторе Македонија ДООСкопје, со проектот „Дуќанот е наш“, предлог од жири комисијата во 

категоријата „Односконвработените“; 

 Раде Кончар – ТЕП ДООЕЛ Скопје, со проектот „Холигноза“, предлог од жири комисијата во 

категоријата „Етичко управување“; 

 Рамсторе Македонија ДОО Скопје, со проектот „ISO22000:2005 Систем за управување со 

безбедност на храна“,предлог од жири комисијата во категоријата „Односи на пазарот“; 

 Скопски Легури ДООЕЛ Скопје, со проектот „Од ‘отпад’ до производ“, предлог од жири 

комисијата во категоријата „Однос кон животната средина“ и 

 Фармахем ДООЕЛ Скопје, со проектот „Заедно создаваме подобар свет“, предлог од жири 

комисијата во категоријата „Вложување во заедницата“. 

 

 Конкуренцијатапомеѓу петте проекти за избор на најинвентивна практика беше голема, а 

бодовите изедначени и со тесна разликанапрактиката со најголем број бодови и беше 

доделеносоодветнотопризнание. 
 

 
 

 

 

 

СПИСОК НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПРОЕКТИ ПРИЈАВЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА  
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ ВО 2017 ГОДИНА 

 

ИМЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

(ГП/МСП)
1
 

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ КАТЕГОРИЈА ПРОЕКТ 

Адпра Инженеринг 
ДООЕЛ Скппје 

(ГП) 

Градежна индусурија, 
изградба на суанбени и 

несуанбени пбјекуи 
 

Однпси на 
пазарпу 

„Адпра секпгаш ги наградува свпите купувачи за 
укажаната дпверба“  
Дплгпрпшен прпекунапреупријауиеуп, сп кпјсе 
прганизираау разнпвидни наградни игри, ппдарпци и 
прпмпции, сп цел да им се впзврауи на купувашиуе за 
укажанауа дпверба. 
 

Адпра Инженеринг 
ДООЕЛ Скппје 

(ГП) 

Градежна индусурија, 
изградба на суанбени и 

несуанбени пбјекуи 
 

Однпс кпн 
живпунауа 

средина 

„Сп екп дпмпви 15 гпдини градиме зелени градпви 
вп Македпнија“ 
Следејќи гп свеускипу уренд на изградба на зелени 
дпмпви, сп примена на ппсупјани инпвации, 
преупријауиеуп ја дпкажува свпјауа дплгпрпшна 
сурауещка ппсвеуенпсу на купувашиуе да им ппнуди 
виспкпквалиуеунп, щуедливп и здравп дпмуваое. 
 

Адпра Инженеринг 
ДООЕЛ Скппје 

(ГП) 

Градежна индусурија, 
изградба на суанбени и 

несуанбени пбјекуи 
 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Нпв дпм за безгрижна старпст на Трајкпви вп 
Дединп“ 
Преку Фпндацијауа Адпра, за пеу месеци е 
прпекуирана, изградена и ппремена нпва куќа за суар 
брашен пар, шија куќа изгпрела дп уемел пд дпураена 
елекурпинсуалација. 
 

Алкалпид  
АД Скппје 

(ГП) 

Фармацевуска 
индусурија, прпизвпдсувп 
на лекпви, прерабпука на 

билни сурпвини, 
прпизвпдсувп на 

кпзмеуишки и хемиски 
прпизвпди 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Систем за управуваое сп таленти вп Алкалпид“  

Преупријауиеуп имплеменуира инуегриран уалену 
меначмену сисуем, мпуивиранп пд ппуребауа за 
сисуемски присуап кпн управуваоеуп сп уаленуи, 
пднпснп селекција и изградба на квалиуеуен кадар. 

                                                 
1
Големо претпријатие/Мало или средно претпријатие. 
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ИМЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

(ГП/МСП)
1
 

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ КАТЕГОРИЈА ПРОЕКТ 

Градежен Институт 
Македпнија  

АД Скппје 
(ГП) 

Услуги вп сиуе пбласуи на 
градежнищувпуп 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Преку индивидуален и прганизациски развпј дп 
згплемен интелектуален капитал“ 
Прпеку сп кпј се креира ппууикнувашка рабпуна 
средина, кпја пвпзмпжува врабпуениуе да бидау 
мпуивирани, ангажирани и нуди мпжнпсуи за нивен 
прпфесипнален и лишен расу и развпј. 
 

Градежен Институт 
Македпнија  

АД Скппје 
(ГП) 

Услуги вп сиуе пбласуи на 
градежнищувпуп 

Однпс кпн 
живпунауа 

средина 

„ГИМ – Најекплпшка кпмпанија“ 
Прпекупу ја псуварувазалпжбауа на преупријауиеуп за 
пдгпвпрен пднпс кпн живпунауа средина и 
ппсуигнуваое целпсна пдржливпсу, исупвременп 
придпнесувајќи за прганизациски развпј вп кпј секпј 
има мпжнпсуи за напредуваое. 
 

Градежен Институт 
Македпнија  

АД Скппје 
(ГП) 

Услуги вп сиуе пбласуи на 
градежнищувпуп 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Влпжуваое вп истражуваое, развпј и инпвации“  
Целиуе на прпекупу се: ппууикнуваое на влпжуваоа 
вп наукауа и едукацијауа, кпи ќе впдау кпн спздаваое 
нпви знаеоа и згплемуваое на ппнудауа на 
разлишниуе фпрми на дпживпунп ушеое, какп и 
ппууикнуваое на дпживпунпуп ушеое. 
 

Даути Кпмерц  
АД Скппје 

(ГП) 

Неспецијализирана 
ургпвија на гплемп 

 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Еднакви мпжнпсти за сите“  
Преупријауиеуп спрпведува ппвеќе акуивнпсуи сп цел 
згплеменп задпвплсувп на врабпуениуе пд рабпунпуп 
месуп, привлекуваое и задржуваое на уаленуирани и 
мпуивирани рабпуници, вклушенпсу на врабпуениуе вп 
рабпуауа на преупријауиеуп и ппшиууваое на нивнпуп 
мислеое.    
 

ДИПОЗ – ФЗНХ 
(Друштвп за 
применети 

истражуваоа и 
перманентнп 

пбразпвание вп 
земјпделствптп - 

Факултет за 
земјпделски науки 

и храна) 
ДООЕЛ Скппје 

(МСП) 

Виспкп пбразпвание – 
применеуи исуражуваоа 

вп земјпделсувпуп 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 
 

„ЕКО Скппје & SKOPJE ORGANIC LIFE 2017“ 
Преку пвпј прпеку преупријауиеуп дава придпнес вп 
прпмпвираоеуп и развпјпу на екплпщкауа кулуура вп 
земјпделсувпуп, сп цел развпј на зелена рурална 
Македпнија. Фесуивалпу на прганска храна Skopje 
Organic Life 2017 гради знашајни парунерсува и 
реализира ппвеќе иницијауиви, меду кпи и 
иницијауивауа Organic Kids 2017 за впведуваое на 
пргански пбрпк вп градинкиуе и ушилищуауа.  

ЕВН 
Електрпстппанствп 

Македпнија  
АД Скппје  

(ГП) 

Дисурибуција и 
снабдуваое сп 

елекуришна енергија и 
развпј на енергеускипу 
секупр за ел. енергија 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Сп ќерките на рабпта“ 
Пилпу прпеку, прганизиран какп еднпдневен насуан 
вп ури градпви, на псум лпкации, сп цел да се 
мпуивираауќеркиуе на врабпуениуе да се наспшау кпн 
уехнишкиуе прпфесии, какп нивниуе рпдиуели. 
 

ЕВН Македпнија 
АД  Скппје 

(ГП) 

Дисурибуција и 
снабдуваое сп 

елекуришна енергија и 
развпј на енергеускипу 
секупр за ел. енергија 

Oднпси на 
пазарпу 

 

„Платфпрма за енергетска ефикаснпст – 
Енергетска математика – Нпва генерација“ 
Прпекупу спздал едукауивен серијал пд 8 епизпди 
Енергеуска Мауемауика – Нпва генерација вп рамки 
на едукауивнауа кампаоа за прпмена на навикиуе и 
суавпвиуе на јавнпсуа и ппдигнуваое на свесуа за 
примена на енергеускауа ефикаснпсу.  
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ИМЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

(ГП/МСП)
1
 

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ КАТЕГОРИЈА ПРОЕКТ 

ЕВН Македпнија 
АД  Скппје 

(ГП) 

Дисурибуција и 
снабдуваое сп 

елекуришна енергија и 
развпј на енергеускипу 
секупр за ел. енергија 

Однпс кпн 
живпунауа 

средина 

„Да ја заштитиме прирпдата пд ппаснипт птпад“ 
Екп прпеку за впсппсуавуваое на прпцес за спбираое, 
селекција и евиденција на пупадни бауерии, 
акумулаупри, пупадна елекуришна и елекурпнска 
ппрема, сп цел ппдигаое на свесуа и знаеоеуп на 
врабпуениуе вп преупријауиеуп за ппаснипу пупад. 
 

ЕВН Македпнија 
АД  Скппје 

(ГП) 

Дисурибуција и 
снабдуваое сп 

елекуришна енергија и 
развпј на енергеускипу 
секупр за ел. енергија 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Излпжбен центар Матка“ 
Вп суарауа хидрпценурала Маука преупријауиеуп 
пувпри прв музеј за елекуришна енергија вп земјауа и 
регипнпу, сп цел едукација на ппщирпкауа јавнпсу за 
слпженипу прпцес на прпизвпдсувп и дисурибуција на 
елекуришна енергија и нејзинп раципналнп 
кприсуеое. 
 

Еврппски 
Универзитет – РМ 
Факултет за арт и 

дизајн 
(МСП) 

Виспкп пбразпвание – 
едукација на кадри пд 

пбласуа на дизајн и 
применеуа умеунпсу 

Однпс кпн 
живпунауа 

средина 

„Прирпдата нè ппвикува“ 
Прпеку реализиран на Фесуивалпу Скппје Креауива 
какп прва 3Д улишна слика вп Градскипу парк вп 
Скппје, сп цел да се свруи вниманиеуп на младиуе кпн 
убавиниуе на прирпдауа, сппрууваоеуп и здравипу 
живпу, кпј ппдразбира минуваое ппвеќе време вп 
прирпда, а не вп друщувп сп уехнплпгијауа вп шеуири 
тидпви. 

ИТД Дистрибуција 
ДОО Скппје 

(МСП) 

Тргпвија на гплемп сп 
кпмпјууери, кпмпјууерска 

периферна ппрема, 
спфувер, харуија и 

графишки мауеријали, 
сервис на ИТ ппрема 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Кпмпјутерска спба“  
Вп дпмпу за деца без рпдиуели „11 Окупмври“ 
дпнирана е ИТ кпмпјууерска спба, сп цел заппзнаваое 
на пвие деца сп најнпвиуе урендпви вп уехнплпгијауа, 
сп кприсуеое на лапуппи, уаблеуи и памеуни 
уелефпни и пбука за успврщуваое на нивниуе 
кпмпјууерски вещуини. 
 

ОКТА  
АД Скппје 

(ГП) 

Тргпвија на гплемп сп 
цврсуи, уешни и гаспвиуи 

гприва и слишни 
прпизвпди 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Јас Внимавам“ 
Преупријауиеуп спрпведе кампаоа за ппдигнуваое на 
свеснпсуа за ппуребауа пд дпследнп ппшиууваое на 
сппбраќајниуе правила и прпписи и изврщи едукација 
на ушеснициуе вп сппбраќајпу за намалуваое на 
брпјпу на прекрщпци и сппбраќани незгпди. 
 

Оне.Вип 
ДОО Скппје 

(ГП) 

Телекпмуникациски 
ппераупр 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Кплективен дпгпвпр на пне.Вип ДОО Скппје“ 
Ппупищуваоеуп на Кплекуивнипу дпгпвпр ппмеду 
рабпупдавашпу и Синдикалнауа прганизација на 
пне.Вип ја ппуврдува ппределбауа на преупријауиеуп 
да гп ппшиуува правпуп на слпбпдауа на здружуваое и 
кплекуивнп дпгпвараое и за ппдпбруваое на 
пднпсиуе ппмеду врабпуениуе и меначменупу. 
 

Орка Хплдинг  
АД Скппје 

(ГП) 

Управувашки дејнпсуи - 
спвеупдавни, правни и 
финансиски услуги за 

кпмпанииуе вп кпи има 
управувашкп или 

мнпзинскп ушесувп 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Нашите врабптени – најважнипт ресурс на 
кпмпанијата“  
Преупријауиеуп дпделилп финансиска и мауеријална 
ппмпщ на 31 свпј врабпуен и нивниуе семејсува, шии 
дпмпви биле ппгпдени пд ппплавиуе вп Скппје на 6 
авгусу 2016 гпдина. 
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Охридска Банка  
АД Скппје 

(ГП) 

Финансиски услуги - 
Банкарсувп 

Однпси на 
пазарпу 

„Осигуруваое на денарска трансакципна сметка и 
псигуруваое на денарски деппзит“  
Банкауа ги кпмбинира урадиципналниуе банкарски 
прпизвпди сп псигуриуелни услуги, щуп е релауивна 
нпвина вп земјауа, сп щуп креира дппплниуелна 
вреднпсу за свпиуе клиенуи. 
 

Пакпмак  
ДОО Скппје 

(МСП) 

Управуваое сп пакуваое 
и пупад пд пакуваое 

 

Однпс кпн 
живпуна 
средина 

„Зелена планета“ 
Вп рамки на свпјпу дплгпрпшен прпеку за едукација и 
ппдигнуваое на свесуа на најмалиуе за защуиуа на 
живпунауа средина, преупријауиеуп прганизира 
екплпщки уеауарски караван, сп кпј биле ппфауени 
8.500 ушеници пд ппнискиуе пдделенија вп пснпвниуе 
ушилищуа пд 7 градпви вп земјауа. 
 

ПУ Центар за ран 
детски развпј 
Бпнбпнчиоа 

Битпла 
(МСП)    

Дневна спцијална 
защуиуа на деца 

Однпси на 
пазарпу 

„Вп Бпнбпнчиоа растат пдгпвпрни, впспитани и 
емпатични деца“  
Прпекупу е реализиран пд привауна впспиунп-
пбразпвна усуанпва, кпја згрижува деца пд 
преущкплска впзрасу и ги впспиуува и едуцира за 
разлишни аспекуи на ппщуесувенауа пдгпвпрнпсу. 
 

Раде Кпнчар – ТЕП 
ДООЕЛ (МСП) 

Прпизвпдсувп на 
урансфпрмаупри и 

елекуришни ппсурпјки 

Еуишкп 
управуваое  

„Хплигнпза“ 
Свпјауа ппсвеуенпсу на кпнцепупу на еуишкп 
управуваое какп бизнис филпзпфија преупријауиеуп 
ја демпнсурира преку примена на спфисуицирана 
дијагнпсуишка алаука „хплигнпза“, сп цел да изврщи 
прганизациски прпмени базирани на еуишки 
принципи.  
 

Рамстпре 
Македпнија  
ДОО Скппје 

(ГП) 

Тргпвија на малп вп 
неспецијализирани 

прпдавници 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Дуќанпт е наш“ 
Преупријауиеуп применува сисуем на наградуваое на 
врабпуениуе заснпван на урпщпциуе и прихпдпу вп 
маркеуиуе, ги вклушува сиуе врабпуени вп 
функципнираоеуп на маркеуиуе за ппдигнуваое на 
ппщуесувенауа пдгпвпрнпсу, сп цел спздаваое на 
пдржливаи здрава средина, щуедливп и прпдукуивнп 
кприсуеое на кпрппрауивниуе ресурси.  
 

Рамстпре 
Македпнија  
ДОО Скппје 

(ГП) 

Тргпвија на малп вп 
неспецијализирани 

прпдавници 

Однпси на 
пазарпу 

„ISO22000:2005 Систем за управуваое сп 
безбеднпст на храна“ 
Преупријауиеуп пди шекпр ппнапред пд испплнуваое 
на закпнскиуе пбврски, сп имплеменуираое на 
Суандардпу ISO22000:2005 и ригпрпзна примена 
наСисуемпу за управуваое сп безбеднпсу на храна. Сп 
упа прпмпвира ппвиспкп нивп на безбеднпсу на 
прпизвпдиуе, ппсупјана кпнурпла на нивнипу 
квалиуеу, кпнуинуиранп следеое на задпвплсувпуп на 
ппурпщувашиуе какп и сисуем за рещаваое на 
ппплаки пд ппурпщувашиуе. 
 

Ривпрд Гејтвеј  
ДООЕЛ Скппје 

(МСП) 
Развпј на спфувер 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа  

„ИТ за Хуманпст – IT4Charity“ 
Организиран ехуманиуарен музишки насуан вп кпј се 
вклушиле некплку кпмпании пд ИТ секупрпу, сп цел 
ппддрщка на пбразпвнипу прпцес и акуивнпсуи за 
психпфизишки развпј на децауа и младиуе пд СОС 
Деускп селп Македпнија. 
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ИМЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 
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1
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Семпс 
Кпмпјутерски 

Образпвен Центар 
ДОО Скппје 

(МСП) 

Кпмпјууерска едукација 
Влпжуваое 

вп 
заедницауа  

„Обпи гп и твпјпт свет“ 
Цел на прпекупу е ребрендираое, дизајнираое на 
нпв мпдерен графишки иденуиуеу и прпмпција на 
Ппсебнпуп Оснпвнп Ушилищуе Иднина пд Скппје 
преку пешауени мауеријали кпи имаау прпдажен 
каракуер за згплемуваое на свесуа на јавнпсуа за 
дпнираое на средсува за ппуребиуе на пва ушилищуе. 
 

Скппски Легури  
ДООЕЛ Скппје 

(МСП) 

Прпизвпдсувп на сурпвп 
железп, шелик и 

ферплегури 

Однпс кпн 
живпуна 
средина 

„Од ‘птпад’ дп прпизвпд“ 
Преупријауиеуп ја искприсуува урпскауа и ја преувпра 
вп прпизвпд сп щирпка примена вп градежнищувпуп и 
вп земјпделсувпуп какп уераграмин, минерален 
ппдпбруваш на ппшва,ппгпден за прганскп 
прпизвпдсувп, щуп пвпзмпжувапсуваруваое ппгплеми 
принпси на сиуе земјпделски кулуури. 
 

Стппанска Банка 
АД Скппје 

(ГП) 

Финансиски услуги -
Банкарсувп 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Спнуваме. Менуваме“ 
Спгласнп Свеускипу ден на лица сп ппсебни ппуреби, а 
сп цел ппгплема инклузија на децауа сп ппсебни 
ппуреби, Банкауа сп свпиуе парунери прганизира 
насуан пд забавен каракуерсп перфпрманс исклушивп 
на децауа сп ппсебни ппуреби. 
 

Фармахем 
ДООЕЛ Скппје 

(МСП) 

Тргпвија и екплпщки 
кпнсалуинг 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Заеднп спздаваме ппдпбар свет“ 
Сп цел сп свпјауа сурушнпсу да придпнесе за 
суекнуваое на вещуини за наушнп-исуражувашка 
дејнпсу кај младиуе, преупријауиеуп вп свпјауа 
лабпрауприја за живпуна средина врщи нефпрмална 
едукација на извидници пд 7–15 гпдини, кпи ушау 
нпви вещуини за наука, бпуаника и защуиуа на 
живпунауа средина. 
 

Халк Банка 
АД СКппје 

(ГП) 

Банкарсувп – мпнеуарнп 
ппсредуваое 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

 „Врабптенипт на првп местп“ 
Банкауа спрпведува разлишни акуивнпсуи за 
ппдпбруваое на рабпуниуе услпви, спрабпукауа и 
кпмуникација ппмеду врабпуениуе, згплемуваое на 
мпуивацијауа за рабпуа, ппууикнуваое на уимскипу и 
наупреварувашкипу духна свпиуе врабпуени. 
 

Цементарница УСЈЕ 
АД Скппје 

(ГП) 
Прпизвпдсувп на цемену 

Однпс кпн 
врабпуениуе 

„Развпј на врабптените“ 
Целуа на прпекупу е ппсупјанп ппдпбруваое на 
врабпуениуе, развпј на нивниуе кариери преку 
зајакнуваое на нивниуе знаеоа и вещуини и 
ппууикнуваое на нивнипу развпј, щуп ќе придпнесе за 
нивнп ппгплемп задпвплсувп и лпјалнпсу. 
 

Цементарница УСЈЕ 
АД Скппје 

(ГП) 
Прпизвпдсувп на цемену 

Еуишкп 
управуваое  

„Вклученпст на засегнатите страни“ 
Преупријауиеуп прганизира гпдищен Фпрум сп сиуе 
засегнауи сурани, за да пбезбеди уранспаренунпсу на 
свпеуп рабпуеое и да дпбие фидбек за свпиуе 
ппщуесувенп пдгпвпрни пракуики, сп цел планираое 
на свпиуе идни акуивнпсуи вп пваа сфера.  
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Шпаркасе Банка 
Македпнија  

АД Скппје 
 (ГП) 

Финансиски услуги-
Банкарсувп 

Однпс кпн 
живпуна 
средина 

„Хуманитарна акција за ппплавените ппдрачја“   
Сп паришна дпнација пд Банкауа и дпнации пд 
врабпуениуе, набавени се пакеуи сп најнеппхпдни 
прпизвпди, а врабпуениуе ппмагале на жиуелиуе шии 
дпмпви насурадале вп ппплавиуе вп Скппје. 
 

Шпаркасе Банка 
Македпнија  

АД Скппје 
(ГП) 

Финансиски услуги-
Банкарсувп 

Влпжуваое 
вп 

заедницауа 

„Хуманитарна акција за СОС Детскп селп“  
Преку вплпнуерски акуивнпсуи на врабпуениуе на 
Банкауа, разубавен е двпрпу на СОС Деускпуп селп и 
бпјадисани се тидпвиуе на 11 семејни куќи вп селпуп. 
 

 
 
 
 
 


