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ШТО ПРЕТСТАВУВА 
КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ
Овој кодекс ја одразува филозофијата на компанијата. Неговата содржина е основа за понатамошен раст и развој 
на бизнис моделот на компанијата и игра есенцијална улога во профилирањето на вработените.
 
Вредностите, нормите кои се содржани овде, должностите и одговорностите, претставуваат приоритет на 
компанијата. 

Ние сме компанија која е водена преку лични примери на менаџментот и затоа менаџментот има директна 
одговорност за спроведувањето и почитување на овие страници.
 
Ја охрабруваме секоја транспарентна и рана реакција на вработените, во случај на постапки кои се во судир со 
овој кодекс. 

Со следење на нашиот кодекс, ние го штитиме брендот, промовираме висока етичност и градиме висока деловна 
култура. 

Овие страници се штит на нашата репутација, која е стекната и заработена во изминатите повеќе од 50 години 
и тука компромис не постои.

Ви благодариме што го правите тоа.



ИСТОРИЈА
АДИНГ е компанија за производство и продажба на 
хемиски материјали за градежништвото со седиште 
во Скопје, Р.Северна Македонија, oснована на 
30.05.1969.

Континуирано сме присутни и активни на пазарите 
преку дистрибутери и наши претставништва во 
Југоисточна Европа, а пласираме производи и во 
остатокот од Европа, Блискиот Исток, Азија и Африка. 
Наш производствен погон има и во Р.Бугарија 
(АДИНГ Бугарија), претставништво во Србија (АДИНГ 
Белград), а на овој начин дoсегаме и до Р.Казахстан.

БРЕНД
Пазарот не препознава како фармацевти во 
градежништвото. Ние креираме решенија и 
технологии кои ги решаваат најспецифичните 
градежни проблеми. Но, производите се само една 
состојка и еден дел од вкупната додадена вредност 
која ја испорачуваме. Фундаментот на компанијата 
се стекнатите знаења и искуствата, како и нивниот 
трансфер меѓу генерациите професионалци.

Нашето име „АДИНГ“ е кованица од зборовите 
АДИТИВИ и ИНЖЕНЕРИНГ, а нашето маркетинг мото 
е „СОСТОЈКА НА СЕКОЈА ГРАДБА“.

КОИ СМЕ НИЕ? 
ШТО Е АДИНГ?



ПОРТФОЛИО
Производното портфолио содржи повеќе од 100 
стандардни производи, а нашиот „tailor-made“ 
пристап го надополнува со уште 50-тина наменски 
производи кои се изработени според спицифични 
барања на клиентите и потребите на објектите. 

Распределено е во 12 главни производни групи од 
кои поголемиот дел ги покриваат потребите на 
градежништвото за:

- Додатоци за бетони и додатоци за цементната 
индустрија 
- Производи и решенија за санација, реконструкција 
и заштита на постоечки и нови армирано бетонски 
конструкции.
- Производи за завршна обработка во сите области 
на градежништвото. 

ОСТАНАТО
Ние веруваме дека силата и иднината на 
компанијата е во вработените, затоа охрабруваме и 
поттикнуваме самостојност и интегритет. Градиме 
систем на посветени и одговорни децентрализирани 
тимови од експерти. Ние учиме од предизвици и 
промени. Прифаќаме ризици и учиме од грешките.

АДИНГ поттикнува и негува вработени кои 
покажуваат свест за иднината, висока општествена 
одговорност и кои се посветени на иновација во 
компанијата. Нивниот број денес е 150 вработени на 
ниво на групација, од кои околу 90 се вработени во 
матичната компанија.

Дополнително ние негуваме култура на општествено 
одговорно работење и транспарентност, со редовни 
јавно достапни финансиски извештаи и отвореност 
кон јавноста. 

Организирани сме како акционерско друштво,  
акциите на АДИНГ се тргуваат на официјалниот пазар 
на Македонската берза на котирани хартии од 
вредност, а поседуваме и фирми во своја целосна и 
делумна сопственост:

ДОМА: 
БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ Скопје, 

ИНВЕСТ- А Скопје, 

БИРО ПРОЕКТ Скопје, 

ЛА- Хемија Скопје,

ВО СТРАНСТВО:
АДИНГ Белград,  

АДИНГ Бугарија, 

АДИНГ Казахстан,

*За повеќе информации  за компанијата, 
погледнете на веб страницата во делот: за нас



НАШИ 
ВРЕДНОСТИ

Основните вредности на компанијата се водилка за 
нашите вработени и основа во процесот на носење 
на одлуки. Тие се имплементирани на секое ниво во 
компанијата а вработените кои ги применуваат се 
охрабрени и препознаени.

Вредностите на компанијата се јасно потенцирани 
и произлегуваат од традицијата, искуствата и 
деловната култура која е градена низ годините. Ние 
цврсто веруваме дека овие вредности не 
издвојуваат, даваат причина повеќе за нашето 
постоење и ја дефинираат попрецизно нашата 
филозофија.

Секој од нас е должен да ги разбере, одговорно да 
ги применува и да ги споделува понатаму. 

ФОКУС НА КУПУВАЧОТ - Купувачот го ставаме 
на прво место. Градиме релации на долг рок и ги 
споделуваме нашите вредности со купувачот.

ДОСТОИНСТВО – Ги третираме останатите со 
респект и бараме ресепект. Вработените се нашиот 
најголем влог.  Негуваме култура на транспарентност,  
отворено говориме, еднакви сме и препознаваме 
посветеност и ангажман.

ИНТЕГРИТЕТ - Водиме и делуваме чесно, преку 
примери и интегритет. Ги инкорпорираме нашите 
вредности во секојдневието и сме добар пример за 
останатите.

ЗНАЕЊЕ - Градиме и трансферираме знаење. 
Искуствата и знаењата се основа за раст, личен и 
професионален. Споделуваме и поттикнуваме 
знаење, потрага по нови решенија и технологии.

ИНОВАЦИЈА - Сеопфатно и континуирано 
подобрување на производите и процесите. Нашиот 
дом го градиме и одржуваме заедно. Добредојдена е 
помош од секој поединец во компанијата.

ОДРЖЛИВОСТ - Профитабилност, но и постојана 
посветеност на мисијата за одржлива иднина. 
Фокусирани сме на нашиот раст, но го гледаме како 
основа за здрава иднина и средина за новите 
генерации.

„ВРЕДНОСТИТЕ СЕ КАКО 
ОТИСОК ОД ПРСТИТЕ НА 
РАЦЕТЕ. НИТУ ЕДЕН НЕ  E 
ИСТ, НО ГИ ОСТАВАМЕ ДА 

СВЕДОЧАТ ЗАЕДНИЧКИ 
ВО ШТО И ДА ПРАВИМЕ“ - 

ЕЛВИС ПРИСЛИ.



НАШA МИСИЈА
НАША ВИЗИЈА

НАШАТА ВИЗИЈА Е ДА:

СОЗДАВАМЕ РЕШЕНИЈА И 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИДОНЕСУВАМЕ ЗА 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ПАРТНЕРИТЕ, 

ЗАЕДНИЦАТА И ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА.

 

НАШАТА МИСИЈА Е ДА:
 

ПРАВИМЕ ХЕМИСКИ ДОДАТОЦИ 
ПО МЕРКА ЗА ГРАДЕЖНАТА 

И ЦЕМЕНТНАТА ИНДУСТРИЈА, 
КОИ СОЗДАВААТ 

ДОДЕНА ВРЕДНОСТ.

Адинг се води од основните вредности на компанијата.  Профитабилност да, но и 
одржливост и сопствен придонес во градењето на нашето подобро утро. Одговорни 
сме кон општеството и заедницата. Одговорни сме кон иднината како луѓе и 
професионалци.

Ние сме целосно свесни за климатските промени и сметаме дека секој од нас треба 
да придонесе во рамки на можностите, а најмалку што можеме да направиме е да 
интегрираме и развиеме цели и стратегии кои ќе имаат за цел одржливост. Ние 
прифаќаме дека иднината е загрозена, нашите деца се соочени со неизвесност. 
Климатските промени за нас не претставуваат апстрактен поим од утрешницата, тие 
се овде и се случуваат сега. Нашиот опстанок е во прашање и треба да делуваме 
денес, за да преживееме утре.

Ова нè води да поставиме нови и повисоки цели. Првата е развој и истражување на 
производи и решенија за севкупен одржлив развој и втората, воведување на 
корпоративни практики и процеси за одржлива иднина на компанијата. 

Нашите додатоци за бетони и цементната индустрија се постојана поддршка во 
производните процеси на производителите на бетон и производителите на цемент. 
Тие директно влијаат на ефикасноста на овие индустрии, потрошената енергија во 
производните процеси и со тоа на количината на CО2. Покрај додатоците, значаен 
дел од производното портфолио е наменет за санација, реконструкција и заштита 
на армирано-бетонски конструкции. Ние го продолжуваме животниот циклус на 
постоечките армирано-бетонски конструкции, а новите ги штитиме и правиме 
отпорни на интензивните хемиски и физички агресии, резултат на сè посуровите 
услови на експлоатација. Ова значи одржлив развој за нас и поддршка за 
одржливиот развој на нашите партнери, преку намалување на влијанието кое го 
имаме врз животната средина.

Втората поставена цел е неутрализирање на било какви директни негативни 
последици од нашето работење кон околината до 2030-та, ефикасно користење на 
ресурсите и придонес во борбата со климатските промени. Ова значи, производство 
базирано на 100% сопствени извори на енергија и целосна енергетска ефикасност, 
оптимизација на трошоците во работењето, користењето на ресурсите и суровините, 
и производи базирани на еколошки компоненти.



Купувачот е еден од клучните фактори за иднината на 
компанијата и односот кон него мора да е беспрекорен. 
Независно од неговото присуство и дали тој е лично во 
компанијата, дали се обраќа по писмен, електронски или 
телефонски пат, секогаш посветете внимание.

ЗАДРЖЕТЕ ГО ИНТЕГРИТЕТОТ
Mанифестирајте позитивно расположение, љубезност и 
висока кооперативност, но без да го нарушите вашиот 
личен интегритет и интегритетот на компанијата. 
Споделувајте ги нашите вредности со купувачите, ширете 
ги позитивните практики понатаму. Еднаш стекнатата 
доверба во очите на купувачот внимателно треба да се 
чува и негува. 

СЕКОГАШ ЧЕСНИ
Огласуваме и продаваме одговорно и чесно со вистинита 
и прецизна слика за нашите производи и решенија. 
Нашата понуда се базира исклучиво на нашата 
компетитивност. За нашите производи користиме 
информации  кои се официјално  потврдени од службите 
на компанијата. 

Не служете се со невистинити информации за 
конкурентските производи. Ние се натпреваруваме со 
„фер” игра. Продавајте го само она што можете да го 
гарантирате и испорачате според барањата на купувачот.

БИДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ СО 
СТЕКНАТИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОД КУПУВАЧИТЕ. ЧУВАЈТЕ ЈА 

НИВНАТА ПРИВАТНОСТ. 
ГРАДЕТЕ ДОВЕРБА. 

ЗА 
КУПУВАЧИТЕ

СПОДЕЛУВАЈТЕ ГИ 
НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ 

СО КУПУВАЧИТЕ.

ОДГОВОРНОСТ ПРИ ПРОДАЖБАТА
Продаваме, но го штитиме и интересот на компанијата. 
Најдете начин за верификација на клиентот и 
реферирајте на менаџментот за ризичните точки од 
продажбата или купопродажниот однос. Елиминирајте 
секаков конфликт на интереси. Секогаш делувајте во 
согласност со внатрешните правила на компанијата и 
законските регулативи



ЗА 
ВРАБОТЕНИТЕ

ОХРАБРУВАМЕ:

- ОТВОРЕНО ГОВОРЕЊЕ
 ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

- ТРАНСПАРЕНТНОСТ
- РАНА РЕАКЦИЈА ЗА 

КОНФЛИКТИ 
- НОВИ ИДЕИ 
И ПРЕДЛОЗИ

Вработените се најголемиот влог на компанијата, затоа нивниот личен 
интегритет и достоинство се секогаш на прво место. Личниот и професионалниот 
раст и развој се подеднакво значајни за АДИНГ и тоа претставува заеднички влог 
на компанијата и вработените. Преку интерен систем за менторство и поддршка, 
компанијата го олеснува влезот и прилагодувањето на новите вработени. На тој 
начин им овозможува запознавање со процесите, брза интеграција и 
компетитивна средина за работа.

Ние охрабруваме да се поставуваат прашања, да се зборува отворено за 
проблемите, да се пренесе загриженост, идеја или изнесе предлог. Компанијата 
ќе го респектира вашиот напор и иницијатива и ќе го смета за ваш придонес во 
заедничкото подобрување.

Должни сме да алармираме доколку регистрираме нешто спротивно на нашите 
основни вредности или ако е во спротивност со нашиот кодекс, нашите интерни 
правила и практики.

Доколку нешто ги надминува нашите одговорности, истото треба да го 
споделиме со менаџментот.

Потенцијалните меѓусебни конфликти треба да бидат комуницирани рано и 
навремено, така ќе ја заштитиме нашата работна средина од дополнителни 
компликации.

Секогаш направете го она за кое инстинктот, вашиот внатрешен глас ви кажува 
дека е правата работа.



ЗА 
КОМУНИКАЦИЈАТА

Комуникацијата која ја имаме во и надвор од компанијата 
ја формира сликата за секој поединец. Мозаикот од 
сликите на поединците, ја даваат големата слика за 
компанијата. Внимаваме на нашиот став, нашиот настап и 
изгледот, посветени сме на усовршување на 
комуникациски техники и севкупното делување.

ИНТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА
Нивото на меѓусебна комуникација треба да се движи во 
насока на создавање на пријатна атмосфера во 
работењето, ниту премногу опуштена, ниту премногу 
напната.

Секој има лична одговорност и должност да придонесе во 
овој процес. Интерната комуникација е основа за 
комуникацијата надвор од нашата компанија. Таа е како 
добро домашно воспитување кое ни помага во градењето 
на здрави релации надвор од нашиот дом. 

ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА
Комуникацијата со купувачите, партнерите, добавувачите, 
дистрибутерите и сл., треба да е беспрекорна и најмалку 
на исто ниво како и пропишаната интерна комуникација. 
Посебно внимание посветете на нашите клиенти, на првиот 
впечаток и придобивањето на нивната доверба во нас и во 
компанијата.

Првичната вербална комуникација не треба да биде 
премногу опширна. Користете некои утврдени и усвоени 
фрази за кои вие се чувствувате удобно кога ги слушате од 
другата страна. 

КОМУНИКАЦИЈАТА 
ТРЕБА ДА СЕ 

КАРАКТЕРИЗИРА СО: 
- ОТВОРЕНОСТ

- КООПЕРАТИВНОСТ
- ПОЧИТУВАЊЕ
- ДЕЛОВНОСТ
- ЉУБЕЗНОСТ

 
НЕОДГОВОРНИОТ 

ОДНОС  ДИРЕКТНО ВЛИЈАЕ 
НА РЕЗУЛТАТОТ НА  

КОМПАНИЈАТА И  НЕ МОЖЕ 
ДА БИДЕ  ТОЛЕРИРАН.

Бидете љубезни, респонзивни и ориентирани кон 
изнаоѓање на брзо решение.  Љубезни но без призвук на 
понизност. Умешно утврдете ја оваа граница и секогаш 
чувајте го личниот интегритет и интересот и интегритетот 
на компанијата.

Секогаш спроведете ги и помогнете на луѓето од надвор. 
Вие го знаете системот во компанијата и водете ги до крај. 
Доколку вие сте првото место каде се појавиле, а 
процените дека е потребно да се обрати на друго место, 
секогаш насочете ги и погрижете се да стигнат до таму. 
Осигурајте се дека се препуштени во правите раце.

НАПРАВЕТЕ ЦВРСТИ ТЕМЕЛИ И ПОНАТАМУ 
ГРАДЕТЕ УСПЕШНА СОРАБОТКА. 

НЕГАТИВНИ ФРАЗИ

ТОА НЕ Е МОЈА РАБОТА ....НЕ ЗНАМ 
ИЛИ НЕМОЖАМ ЈАС.... ЌЕ ТРЕБА ДА 

СИ ПРАШАШ НЕКОЈ ДРУГ...
ПРИ КРАЈ СМЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ, 
БИВА ЛИ ОД УТРЕ... НЕ СТЕ ЗА КАЈ 

НАС  (ВО НАШ СЕКТОР) ВИДЕТЕ 
СО НЕКОЈ ДРУГ... 



ЗА ИМИЏОТ 
И ИЗГЛЕДОТ
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Вработените се значаен елемент кој учествува во формирањето на  имиџот на 
компанијата, ја одразуваат сериозноста и нејзината традиција. Преку 
вработените, компанијата ја формира глобалната слика за нејзините 
карактеристики, за нејзината професионалност и компетентност во областа.

Невербалната комуникација внатре во компанијата и, уште позначајно, онаа кон 
партнерите, соработниците, го манифестира и одразува нашето ниво. Затоа во 
секој ваш настап трудете се да изгледате сериозно, деловно, уредно, 
организирано, одговорно, хармонично.

ИЗГЛЕДОТ - ОСНОВА ЗА КОМУНИКАЦИЈА

Компанијата ги поддржува здравите навики на вработенитè. Здравите навики 
го подобруваат квалитетот на животот на поединецот пред се`, а потоа и неговите 
перформанси како професионалец. 

Средениот и здрав надворешен изглед, вашата физичка појава, значи успешност, 
сериозност и професионалност. Современиот начин на работење подразбира 
грижа на вработените за својот изглед и свесност за ефектите врз останатите 
околу себе.

Вработените треба да се умерени во своето облекување, ненападни или 
премногу лежерни, да бидат елегантни и секогаш со средена коса, средено лице, 
дискретни парфеми, дискретна шминка, дискретни додатоци и сл. Облеката на 
работното место треба да биде одмерена во својата форма и боја и треба да биде 
во духот на сериозноста на компанијата.

Начинот и стилот на облекување треба да е определен така што ќе биде: 
елегантен, удобен, ненападен и не претерано впечатлив. 

ПРВИЧНИОТ ВПЕЧАТОК 
КОЈ ЌЕ ГО ОСТАВИТЕ 

ВО ОЧИТЕ НА 
СОГОВОРНИКОТ Е 

ОСНОВА НА ЦЕЛАТА 
ПОНАТАМОШНА 
КОМУНИКАЦИЈА.



ЗА ИМИЏОТ 
И ИЗГЛЕДОТ

СЕ ПРЕПОРАЧУВА облека која е во склад со 
боите на Адинг (марама, други умерени 
додатоци и сл.). Аксесоари или накит кој се 
користи, треба да е во дискретни и умерени 
граници, без нагласени верски обележја.

ЗАБРАНЕТА Е премногу лежерна или спортска 
облека која асоцира на лежерна и опуштена 
атмосфера. 

ОБУВКИТЕ пожелно да бидат во склад со 
облеката, класични, затворени или 
полузатворени (за лето), со умерено висока 
потпетица. Секојдневни обувки од 
најразличен тип на материјали се дозволени, 
а забрането е носење на спортски патики.
 
ЗДОЛНИШТАТА треба да се со пристојна 
содржина (до колена), доволно комотни и 
без непристојни разрези (шлицови).

САКО, ПАНТАЛОНИ да се со пристојна 
должина и комотни

KОШУЛА, БЛУЗА треба да се доволно комотни 
(може струкирани, но не нападно тесни, со 
отворено деколте и сл.)

ФУСТАНИ да се без нападни дезени, не 
претесен, со пристојна должина и без 
непристојни разрези.

ФАРМЕРКИ - Доколку носите класични 
фармерки, истите не треба да се припиени, 
излитени, не треба да имаат варијации во 
бои и светлина, да немаат изразени 
копчиња, џебови, потенцирани шавови или 
бренд симболи.

САКО, КОШУЛИ, ЏЕМПЕРИ, БЛУЗИ - треба да 
се еднобојни или дискретно дезенирани. 
Маички на кратки ракави (во лето) или ако 
е маица (за на терен) треба да е со јака (поло 
маичка).

ХТЗ И БЕЗБЕДНОСНАТА 
ОПРЕМА СО КОЈА СЕ 

ЗАДОЛЖЕНИ 
ВРАБОТЕНИТЕ, 
ВО ЗАВИСНОСТ 

ОДРАБОТНОТО МЕСТО, 
Е ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

ЗА ПРИМЕНА.



ЗА РАБОТИТЕ ВО 
НАША СОПСТВЕНОСТ

иконка

Почитта кон сопственоста на АДИНГ e обврска и претставува 
почит кон компанијата. Сите работи кои се во сопственост на 
компанијата, ги користиме за секојдневно функционирање. 
Освен денес, тие ни се потребни и утре. Да ги третираме со 
внимание и на начин како што делуваме кога се работи за 
наша лична сопственост. Грижливо. Домаќински. Чесно.

ОБЈЕКТИ, ПРЕДМЕТИ, ТЕХНОЛОГИЈА
Почитувањето на интегритетот на објектите и предметите кои 
се во сопственост на АДИНГ, е уште еден неопходен предуслов 
за остварување на целите на компанијата. Работните 
простории, службените возила, компјутери, телефони, 
опремата со која сте задолжени, средствата со кои 
располагање секогаш третирајте ги внимателно и одговорно. 

Одржувањето и грижата за сите простории, вклучително и 
сите средства со кои се служиме за извршување на работните 
активности е обврска на секој вработен. Канцелариите, 
службените возила, помошната опрема, треба секогаш да 
бидат чисти, угледни, средени и организирани.

Ресторанот е единственото место каде вработените можат да 
јадат и не смеат да внесуваат храна во своите работни 
простории. 

Строго се забранува палење на цигара или користење на 
никотински производи каде било, освен на местата кои се 
означени како простории за пушење. Строго се забранува 
палење на цигара или користење на никотински производи 
во  службените возила.

ИНФОРМАЦИИ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Чувствителните информации добиени во текот на работењето 
остануваат информации кои се поврзани со работата и 
мораме да сме внимателни со нивното ракување. 

Ние сме должни да ги заштитиме и чуваме во тајност 
информациите за бизнис стратегиите, процесите, развојот и 
истражувањата за производите, финансиите, плановите или 
останатите бизнис идеи кои стигнале до нас во текот на 
работењето.  Сите информации кои немаат одобрение за 
јавна дистрибуција, ги третираме како доверливи 
информации.

БРЕНДОТ 
Секогаш се грижиме за брендот, за имиџот кој го гради 
компанијата и сме проактивни во неговото зачувување. 
Перцепцијата за нас и впечатокот кој го оставаме, ја гради 
перцепцијата и за компанијата. Да бидеме особено 
внимателни во современата надворешна комуникација, на 
социјалните мрежи или други медиуми. 

ОДНОСИТЕ СО КУПУВАЧИТЕ 
Информациите и податоците добиени во комуникација со 
купувачите се информации стекнати во комуникација со нив 
и во ниту еден случај не смеат да ја изневерат нивната 
доверба. Секогаш бидете предострожни и одговорни во 
нивниот третман.
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ЗА 
БЕЗБЕДНОСТA

НА ТЕРЕН СЕ КОРИСТИ 
САМО БРЕНДИРАНА 

ОПРЕМА ВО 
СОПСТВЕНОСТ 

НА АДИНГ.

Каде и да делуваме, работиме во компанијата или сме на терен, безбедноста на 
луѓето е приоритет број еден. 

Притоа не е доволно да се грижиме само за исполнување на прописите! Ние 
одиме еден чекор понапред и на секој можен начин се обидуваме да го 
минимизираме ризикот кон нас или околината.

Делувајте секогаш и секаде во склад со сите прописи за безбедност и заштита при 
работа! Работете во склад со интерните акти на компанијата и важечките законски 
прописи. Користете ги правилно сите средства за безбедност и заштита при 
работа кои ви се доделени на располагање!

БЕЗБЕДНО РАБОТНО МЕСТО

Безбедна и здрава работна средина е на прво место. Направете сè за да ја 
одржиме таква.

Вработениот во АДИНГ има одговорност да делува проактивно и по ова прашање. 
Идентификувајте, алармирајте, ескалирајте го прашањето за воочен пропуст со 
безбедноста или доколку нешто не е во склад со прописите. Трудете се да 
препознаете недостаток, потенцијален ризик, најдете начин да бидеме уште 
побезбедни. 

Кога ќе речете безбедност, секогаш помислете на себе си и на најблиските а потоа 
запрашајте се некои наједноставни прашања:

Како стигнав до работа? Како возев додека бев на службен пат? Дали правилно 
го подигнав товарот? Дали направив пауза од пред екранот? Дали правилно 
ракувам со машината? Дали внимавам на моето седење?

Бидете и служете како пример за безбедност за другите. Доколку забележите 
недоследност, должни сте директно и веднаш да реагирате и да му предочите 
на колегата за истото!  



ЗА 
ОДГОВОРНОСТА
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Нашите вработени се одговорни кон себе, 
кон  компанијата и кон заедницата. 
Компанијата ги охрабрува сите чекори на 
вработените да  го потврдат таквиот однос. 

АДИНГ има изразено општествено 
одговорна улога во своето долгогодишно 
работење, но ние го надградуваме и 
бараме нови предизвици преку 
поставување на нашите цели (опишано во 
делот Мисија и Визија).

КОН СЕБЕ
Секогаш изберете безбеден начин за 
работа. Бидете одговорни кон своето 
здравје, внимавајте на вашите здрави 
навики и на вашите редовни лекарски 
контроли. Подобрувањето на квалитетот 
на животот на нашите луѓе е наша 
заедничка обврска.

КОН ЗАЕДНИЦАТА
Нашите вработени и ние како компанија 
имаме одговорен однос кон заедницата. 
Ние го чуваме здравјето на животната 
средина околу нас и придонесуваме за 
нејзина заштита во глобални рамки. 
Заеднички размислуваме во насока на 
подобрување на дневните практики за 
одржливо работење и заштита на 
животната средина.

Начинот на носење на секојдневни бизнис 
одлуки треба да е во согласност со нашите 
основни вредности, а тоа значи изнаоѓање 
на нови начини и постојано иновирање во 
интерните процеси за одржливо 
функционирање. Мораме заеднички да 
покажеме свесност за иднината и да 
бидеме крајно одговорни во односот кон 
природните ресусри.

КОН КОМПАНИЈАТА
Компанијата е нашиот втор дом и затоа 
чувајте ја. Секогаш имајте ги во предвид 
нашите основни вредности, водете се 
според нив и чувајте го личниот и 
интегритетот на компанијата.

Ви благодариме што внимателно го 
прочитавте нашиот кодекс на однесување. 
ви благодариме за посветеноста и 
активната улога во неговото 
спроведување. 



КОДЕКС
на однесување
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