
ПРИНЦИПИ ЗА 
ОДГОВОРНО 
НАБАВУВАЊЕ



Во Philip Morris International (PMI) посветени сме да 
работиме во согласност со меѓународно признаените 
принципи за човекови права, управување со животната 
средина, деловен интегритет и спречување на корупцијата. 
Овие вредности нè обединуваат и нè водат, внедрени во 
рамките на нашата посветеност кон човековите права и 
нашиот Водич за успе х. Тие, исто така, ја одразуваат нашата 
посветеност кон десетте принципи на Глобалниот договор на 
Обединетите нации и водечките принципи на Обединетите 
наци и за бизнисот и човековите пра ва.
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Овие принципи се однесуваат и на начинот на кој соработуваме со нашите 
снабдувачи низ нашиот синџир на снабдување. Овој документ ги поставува 
нашите Принципи за одговорно набавување, обезбедувајќи ги барањата за 
обработка и изведба што се однесуваат на сите снабдувачи кои соработуваат 
со PMI. Cо нивната имплементација, имаме за цел да постигнеме мерливи и видливи 
подобрувања во нашиот синџир на снабдување. Сметаме на посветеноста и поддршката 
на нашите снабдувачи континуирано да се подобруваат и да ни помогнат да ја постигнеме 
оваа цел. 

Во текот на годините, соработувавме со многу наши снабдувачи на важни 
иницијативи, како, на пример, нашите програми за Добри земјоделски практики 
и Практики за работната сила  во земјоделството. Ги цениме сите напори на 
нашите снабдувачи да ни помогнат во нашата цел да да ги вршиме набавките за нашите 
производи и услуги на одговорен начин и да создадеме одржлива вредност низ нашиот 
синџир на набавка.

Надоградувајќи се на нашата постоечка соработка, планираме да 
имплементираме заедно со нашите снабдувачи една програма за одржливост 
што ќе биде водечка во индустријата. Веруваме дека нашите заеднички напори за 
воспоставување на уште поодржлив синџир на набавка ќе отворат голем број можности за 
јакнење на нашите деловни односи и создавање вредност за секоја од нашите компании.

Од сите наши снабдувачи очекуваме да ги имплементираат Принципите на 
одговорно набавување на вреден и транспарентен начин. Посебно апелираме:

 •  да имплементираат процеси или да ги надградат постоечките системи 
така што истите да им овозможуваат на снабдувачите идентификување, 
избегнување или ублажување на ризиците и влијанијата, во нивното 
деловно работење и во нивните деловни односи.

 •  да го проценат нивното деловно работење и нивниот синџир на 
набавка според Принципите на одговорно набавување или според 
сличните стандарди засновани на принципите на Глобалниот договор на 
Обединетите нации и водечките принципи на Обединетите нации.

 •  да комуницираат и активно да се ангажираат со нивните работници, 
снабдувачи и засегнати страни, за да може да привлечат внимание на 
потенцијалните проблеми.
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Третирање на луѓето со почит и дигнитет е клучно мерило кое го определува 
начинот на кој ние во PMI го водиме бизнисот. Нашата посветеност во 2015 
година кон Глобалниот договор на Обединетите нации делуваше како катализатор за 
посистематски пристап кон прашањето за човековите права и за усогласување со 
Водечките принципи на Обединетите нации за бизнисот и човекови права. Од нашите 
снабдувачи очекуваме да го сторат истото. За да го постигнат ова, нашите снабдувачи 
треба да усвојат политики и процеси што се соодветни за нивната големина и околности, 
вклучувајќи:

 •  политика за посветеност на почитувањето на човековите права;

 •  постапка за длабинска анализа на почитувањето на човековите 
права за да се идентификуваат, спречат, ублажат и да се лоцира 
одговорноста за влијанијата врз човековите права; и

 •  процеси, вклучувајќи и механизми на поплаки онаму каде е можно, 
за да се овозможи санација на какви било негативни влијанија врз 
човековите права што може да ги предизвикаат или да придонесат 
кон истите.

ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА
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Од снабдувачите на PMI се очекува да ги идентификуваат, избегнуваат и 
да дадат соодветен одговор на негативните влијанија врз сите меѓународно 
признаени човекови права, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на следново:

Принудна работа и трговија со луѓе 
Не вклучувајте се во користењето на принудна работна сила или слугување од лица 
жртви на трговија со луѓе и не одобрувајте го тоа. Бидете ревносни во задачата 
да идентификувате и дадете соодветен одговор на какви било форми на модерно 
ропство во деловното работење и синџирот на набавка, вклучувајќи затворенички 
труд, неплатено слугување, труд од лица во должничко ропство, ропски труд или 
која било друга форма на принудна работа. Дадени заеми или аванси на платата 
мора да се засноваат на фер услови, кои му се јасно образложени на работникот, 
заемни договорени и не бараат работникот да остане кај работодавачот додека не 
се заврши исплатата. Не ги задржувајте или конфискувајте личните документи на кој 
било работник, вклучувајќи ги и нивните пасоши. Не дозволувајте работниците да 
плаќаат надоместоци за регрутирање, обработка или поставување на работно место 
и договорете се со сите работници за условите на нивното вработување во писмена 
форма во моментот на регрутирањето.

Детски труд 
Не користете детски труд. Малолетници може да се вработуваат во ограничени 
околности, под услов да имаат навршено најмалку 15 години, минимална законска 
возраст за вработување или возраст за завршено задолжително образование, во 
зависност од тоа која возрасна граница е повисока. Работниците на возраст под 18 
години не смеат да вршат работи што може да го загрозат нивното здравје, безбедноста 
или емотивниот развој, ниту, пак да вршат работи што вклучува маркетинг или продажба 
на тутунски производи.
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Работно време 
Обезбедете им на работниците време за одмор. Редовното работно време да е во 
согласност со законите на земјата и да не надминува 48 часа неделно на редовна 
основа. Давајте им на работниците по еден слободен ден, најмалку 24 последователни 
часа, на секои седум дена. Давајте им на работниците одмори и отсуства. Вклучувајќи 
ја прекувремената работа, ограничете ја работната недела на 60 часа и добијте 
доброволна согласност од работниците за прекувремена работа.

Плати и бенефиции 
Давајте им на работниците соодветна плата. Платата мора да биде доволна за да 
ги исполни основните потреби на работниците и нивните семејства и да генерира 
расположлив приход. Платите треба да ги задоволуваат барем минималните законски 
стандарди или соодветните репери во индустријата, во случај да не постојат законски 
барања за износот на плата. Исплаќајте ги платите редовно и во целост и овозможете 
им ги на работниците бенефициите и отсуството што им следуваат според законот. Не 
користите одбивања од платата како дисциплинска мерка.

Фер и еднаков третман 
Одржувајте работни практики и работно опкружување што е инклузивно и 
професионално. Не толерирајте навредливо, понижувачко или насилно однесување 
ниту дискриминација од каков било вид. Обезбедете еднакви можности за најмување и 
вработување и не дискриминирајте врз основа на лични карактеристики. Донесувајте 
одлуки поврзани со вработувањето објективно, врз основа на заслугите.

Безбедност на работното место 
Обезбедете безбедно и здраво работно опкружување за да спречите несреќа и повреда. 
Идентификувајте ги, оценувајте ги и контролирајте ги опасностите по здравјето и 
безбедноста при работа. Онаму каде опасностите не можат ефикасно да се контролираат 
на изворот, обезбедете работниците да имаат и да користат соодветна опрема за лична 
заштита. Редовно обучувајте ги работниците во врска со здравјето и безбедноста и 
водете соодветна евиденција. Cместувањето, кога се обезбедува директно или преку 
трета страна, да е чисто, безбедно и да ги задоволува основните потреби на работниците.
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Слобода на здружување 
Прифатете отворен став кон активностите на синдикатите и другите организации на 
работниците. Почитувајте го и не мешајте се во правото на работниците да формираат 
или да се приклучат кон синдикат или претставничка организација по сопствен избор. 
Признајте го правото на работниците колективно да преговараат. Признајте го пристапот 
на претставниците на работниците да ги извршуваат своите претставнички функции на 
работното место и отворено да комуницираат во врска со работните услови, без страв од 
дискриминација, одмазда, заплашување или малтретирање.

Права на земјиште 
Почитувајте ги правата и сопственоста на поединците и локалните заедници, вклучувајќи 
ги и домородните заедници, на нивната земја и на природните ресурси. Вклучете се во 
фер преговори со сопствениците на локалното земјиште околу користењето и преносот 
на земјиштето. Не вклучувајте се во спорно стекнување на права од големи размери 
врз земјиште или во какво било стекнување на земјиште кое резултира со несакани 
преселби на луѓе. Од снабдувачите се очекува да бидат транспарентни во сите одлуки 
во врска со користењето или преносот на земјиште и во согласност со принципите на 
слободна, претходна и информирана согласност.

Набавување на минерали 
Воспоставете политика со која во разумна мера ќе обезбедите танталот, калајот, 
волфрамот и златото во произведените материјали да не ги финансираат или да не им 
носат корист на вооружените групи во Демократска Република Конго или во соседна 
земја или во земји што се идентификувани во регулативите за конфликтни минерали од 
време на време. Извршувајте длабински анализи врз изворот и синџирот на чување 
на овие минерали и направете ги мерките за длабински анализа достапни на PMI на 
барање.

Во зависност од секторот, локацијата и контекстот во кој работат снабдувачите на PMI 
или третите лица, снабдувачите можеби ќе треба да имаат предвид и дополнителни 
човекови права, имено оние поврзани со локалните заедници и ранливите групи кои 
бараат посебно внимание и да спроведат длабински анализи за идентификување, 
спречување, ублажување и лоцирање на одговорност на влијанијата врз човековите 
права на овие групи.
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Усогласеност со еколошки прописи 
Обезбедете ги сите потребни еколошки дозволи, лиценци и регистрации и документирајте 
ги соодветно за вашето работење. Обезбедете обука за релевантниот персонал за да 
обезбедите познавање и усогласување со дозволите и другите правни барања од областа 
на екологијата.

Управување со животната средина 
Воспоставете систем, соодветен на вашата големина и околности, за да управувате со 
еколошките аспекти на вашето работење, вклучувајќи и мерки за проценка, контрола и 
минимизирање на еколошките влијанија. Спроведете соодветни политики за да ги вградите 
еколошките практики во вашето целокупно работење и активности и назначете одредени 
улоги во вашата организација да имаат одговорност за еколошките теми. Преземете брза 
акција за да спречите или отстраните инциденти и постојано да ги подобрувате вашите 
еколошки перформанси.
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Потрошувачка на ресурси и минимизирање на отпадот 
Минимизирајте ја потрошувачката на природните ресурси, спречете го загадувањето и 
намалете го создавањето отпад, отпадни води, емисии на јаглерод и други влијанија врз 
животната средина поврзани со вашето работење и вашите производи, во согласност со 
принципите на претпазливост. Поставете цели за подобрување, мерење на перформансите 
и известувајте за нив.
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ДЕЛОВЕН 
ИНТЕГРИТЕТ
Пласирајте на пазарот со интегритет 
Пушењето предизвикува сериозна болест и создава зависност. За снабдувачите 
ангажирани во маркетинг и продажба на нашите производи, рекламирајте ги и продавајте 
им ги само на возрасни. Производите на PMI, како и рекламните и продажните активности, 
не се наменети за малолетници, непушачи или некорисници на производи без чад.

Мито и корупција 
Не подмитувајте никого, никаде, поради никаква причина, ниту пак дозволувајте некој друг 
да подмитува во ваше име. Нудењето или прифаќањето на нешто од вредност, вклучувајќи 
ги парите, подароците, услугите, забавата, па дури и вработувањето на роднина на 
државен службеник, може да се смета како обид да се влијае врз професионалните дејства 
или одлуките на едно лице, а со тоа и како мито. Не правете „олеснувачки плаќања“ – 
мали исплати, во готово или во натура, за да се забрза активноста што треба рутински да 
ја заврши државниот службеник. Водете прецизно книговодство и евиденција во кои се 
прикажани сите случаи кога нешто од вредност му се дава на државен службеник.

Фер конкуренција 
Натпреварувајте се чесно врз основа на квалитетот на производите или услугите, 
иновациите, цената, рекламирањето и другите легитимни средства. Разберете ги и 
усогласете се со барањата на законот за заштита на конкуренцијата применливи за 
вашиот бизнис и не се впуштајте во антиконкурентно однесување. 

Доверливи информации и интелектуална сопственост 
Заштитете ги доверливите информации на PMI. Користете ги овие информации 
само за намените одобрени за користење со договор. Не споделувајте доверливи 
информации без согласност од PMI. Не собирајте доверливи информации за или од 
други компании. Заштитете ги соодветно доверливите и приватните информации на 
работниците. Почитувајте ги правата на интелектуална сопственост и практичното 
знаење на PMI и другите компании.

10



Судир на интереси 
Пријавете ја на PMI секоја ситуација која може да претставува судир на интереси во вашиот 
однос со PMI. Судири на интереси вообичаено се случуваат во ситуации кога објективноста 
во извршувањето на работата е или може да биде нарушена од личниот интерес. Таквите 
ситуации може да вклучуваат организации, поединци или и едното и другото.

Незаконска трговија 
Вклучувајте се во легитимен бизнис. Не одобрувајте, олеснувајте или поддржувајте 
ги фалсификувањето, криумчарењето или другите сродни кривични дела, како што е 
перењето пари.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

За да им дадеме поддршка на снабдувачите на PMI во исполнувањето на 
нашите Принципи за одговорно набавување, изготвивме сеопфатно Упатство за 
имплементација што подетално ги објаснува нашите очекувања и има за цел да 
ги поддржи напорите на снабдувачите за имплементација на овие Принципи во 
нивното работење и нивните деловни односи. Тоа вклучува препораки за начинот 
на исполнување на Принципите и обезбедува предложени оперативни контроли, 
документација и системи за управување.
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Идентификувањето на ризиците и влијанијата, како и наоѓањето соодветни 
начини да се одговори на нив може да потрае. Сепак, ние очекуваме заложби 
во добра верба од страна на снабдувачите   при спроведување на Принципите за 
одговорно набавување, известување за мерлив напредок и континуирани напори за 
подобрување. Во поединечни случаи, ние ќе работиме со снабдувачите за решавање 
на идентификуваните предизвици. Меѓутоа, ако не постои јасна заложба за спречување, 
ублажување и лоцирање одговорност за негативните влијанија, или, пак, ако постои 
постојан недостиг на дејства и подобрувања, ние ќе размислиме за раскинување на 
договорот. Го задржуваме правото веднаш да го раскинеме договорот во случај на 
сериозно прекршување на Принципите за одговорно набавување. Одржливата изведба 
на снабдувачите ќе биде значајна во нашата одлука да се вклучиме во, или, пак, да 
продолжиме со деловниот однос.

Принципите за одговорно набавување не создаваат никакви права освен оние вклучени 
во договорниот однос помеѓу PMI и снабдувачот на PMI или која било друга страна; тие не 
претставуваат ниту ветувања, ниту гаранции.

Нашиот Кодекс на практики за работната сила во земјоделството и нашата Програма 
за добри земјоделски практики продолжуваат да важат за фарми со кои ние или нашите 
снабдувачи имаме договори за одгледување тутун за нас.

Снабдувачите можат да покажат дека се придржуваат до Принципите за одговорно 
набавување усогласувајќи се со споредливи стандарди или шеми за сертификација 
базирани на Глобалниот договор на Обединетите нации и водечките принципи на 
Обединетите нации за бизнис и човекови права.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
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ИСКАЖУВАЊЕ
Цврсто ја поддржуваме културата на искажување без страв од одмазда кон оние 
кои пријавуваат вистинска или осомничена повреда на Принципите за одговорно 
набавување. Следствено на тоа, бараме од нашите снабдувачи:

 •  на работниците да им обезбедат лесно достапни средства за 
анонимно пријавување на загриженост и нивна заштита од 
одмазда;

 •  да одржуваат системи и процеси за да ги истражат отворените 
прашања и да преземат соодветни мерки заштитувајќи ја притоа 
доверливоста на сите инволвирани лица;

 •  да развиваат средства преку кои поединците и засегнатите страни 
надвор од организацијата можат да пријават загрижености и истите 
да ги решаваат во рана фаза;

 •  да го информираат PMI преку клучниот контакт на PMI за какви било 
проблеми или сомневања за кршење на Принципите за одговорно 
набавување.
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ПРОЦЕНКИ
Видливоста е клучна во надгледување на спроведувањето на Принципите за 
одговорно набавување, за да можеме да видиме како оние со кои соработуваме 
ги спречуваат, ублажуваат и лоцираат одговорност за негативните влијанија. 

PMI ќе го провери придржувањето до овие Принципи од страна на нашите снабдувачи 
преку внатрешни и надворешни проценки и очекува од снабдувачите да преземат 
конкретни чекори за да отстанат какви било неусогласености идентификувани при 
примената на овие Принципи.
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Принципите за одговорно набавување се преведени на повеќе јазици врз основа на верзијата на 
англиски јазик што е оригиналниот јазик. Во случај на конфликт, конфузија или двосмисленост помеѓу 
англиската верзија и преведените верзии, англиската верзија ќе биде меродавна.


