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noafajKI-1 OA 3ano>+<61-1Te 3a 811aAeefbe Ha npa8oTo, o6e36eAy8afbe Ha OAP>+<Ill-18 eKOHOMCKI-1 
1-1 OnWTeCT8eH pa380j, nOTTI-1KHy8afbe Ha ja8HaTa A08ep6a 80 /10Ka/1HI-1Te 8/laCTI-1, 1.\ellOCHO 1-1 
HenpeYeHO OCT8apy8afbe Ha npa8aTa 1-1 Cll060AI-1Te Ha rpafaHIIITe KaKO 1-1 nOTTI-1KHy8afbe Ha 

HI-18HOTO yYeCT80 80 HOCefbeTO OAilYKI-1 Ha JlOKa/lHO Hl-180, eAIIIHI-11.\aTa Ha llOKallHaTa 

caMoynpa8a ja yc8ojy8a cneAHaTa: 

non~n1KA HA ~HTHP~TET 

I LJ,efl V1 on¢ar Ha noflV1TV1KaTa Ha V1HTerpV1TeT 

UenTa Ha 08aa nOili-1TI-1Ka e Aa npoM08!-1pa I-1HTerp!-1TeT Ha nolli-1TI-1YKO 1-1 Ha aAMI-1HI-1CTpaTI-18HO 

Hl-180, KaKO OCH08a 3a nOTTI-1KHy8afbe Ha eTI-1'-IKO OAHeCy8afbe, OTnOpHOCT KOH KOpynl\lllja, 
C03Aa8afbe Ha YC/1081-1 3a OnWTeCT8eH pa380j, yYeCT80 Ha rpafaHIIITe 80 OAf1YYY8afbeTO 3a 
noKallHIIITe noTpe6!-1 1-1 IIIHTepecl-1 1-1 noroneMa A08ep6a Ha rpafaHIIITe 80 EflC. 

noni-1TI-1KaTa Ha I-1HTerpi-1TeT r1-1 on<f>aKa opraHIIITe Ha EAIIIHI-11.\aTa Ha noKa/lHaTa caMoynpa8a 

(YileHKIIITe 1-1 YJleH081-1Te Ha Co8eTOT 1-1 rpaAOHaYa/1HI-1KOT/rpaAOHaYa/1HI-14KaTa) 1-1 CI-1Te 

8pa60TeHI-1 80 OnWTIIIHCKaTa aAM1-1HI-1CTpal\l-1ja. 

Bo EAIIIHI-11.\aTa Ha noKa/lHaTa caMoynpa8a He ce Tonep1-1pa KopynTI-18HO OAHecy8afbe! 

Kopynl\llljaTa npeTCTa8y8a cep1-103Ha 3aKaHa 3a 8/laAeefbeTo Ha npa80TO, AeMOKpaTIIljaTa, 

408eK081-1Te npa8a 1-1 CJ1060A1-1, eAHaK80CTa 1-1 COL\IIljallHaTa npa8Aa, KOja ro nOTKOny8a 
pa38ojoT 1-1 ja 3arpo3y8a CTa61-111HOCTa Ha AeMoKpaTCKIIITe IIIHCTIIITYL\1-11-1, KaKo 1-1 MopallHIIITe 
OCH081-1 Ha OnWTeCT80TO. 

Bo EAIIIHI-11.\aTa Ha noKanHaTa caMoynpa8a He ce T011ep1-1pa Koja 61-1110 APvra <f>opMa Ha 

HeeTI-14KO, Ka3HI-180 1-1111-1 APYro He3aKOHI-1TO OAHecy8afbe. 

EAIIIHI-11.\aTa Ha noKa/lHaTa caMoynpa8a ce CTpeMI-1 KOH pa38oj Ha Cl-1/lHa opraHI-13al\I-1CKa 

CTPYKTYPa 1-1 KoxepeHTeH CIIICTeM 3a ynpa8y8afbe co I-1HTerp!-1TeT. 

nplllTOa, nOA nOIIIMOT ,I-1HTerpi-1TeT' Ce nOApa361-1pa 3aKOHI-1TO, npo<f>eCIIIOHa/lHO, He3a81-1CHO, 

HenplllCTpaCHO, eTI-14KO, OAr080pHO, TpaHCnapeHTHO 1-1 OTYeTHO 8pWefbe Ha pa60TI-1 CO KOI-1 

Clly>+<6eHI-1Te 111-11.\a ro 4y8aaT C80jOT yrlleA 1-1 yrlleAOT Ha eAIIIHI-11.\aTa Ha JlOKa/lHaTa 

caMoynpa8a, r1-1 e/11-1MI-1HI-1paaT pi-131-1U,I-1Te 1-1 r1-1 OTCTpaHy8aaT coMHe8afbaTa OA HaCTaHy8afbe 
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и развој на корупција и со тоа обезбедуваат доверба на граѓаните во вршењето на 
јавните функции и во работата на јавните институции на локално ниво. 

Под поимот „корупција” се подразбира злоупотреба на функцијата, јавното 
овластување, службената должност или положба за остварување на корист, директно 
или преку посредник, за себе или за друг. 

 

II Компоненти на Политиката на интегритет 

 

1. Јавен интерес и спречување на корупцијата и судирот на интереси 

2. Професионално и етичко работење 

3. Заштитено пријавување 

4. Управување со човечки ресурси 

5. Ефикасно економично и ефективно работење 

6. Транспарентност, отчетност и партиципативност  

7. Управување со квалитет 

8. Еднакви можности на жените и мажите 
 

Јавен интерес и спречување на корупцијата и судирот на интереси 

Во извршувањето на своите овластувања и должности, градоначалникот, членовите на 
Советот и сите вработени во општинската администрација ги почитуваат начелата на 
законитост, еднаквост и јавност, етичките норми и професионалните стандарди, без 
дискриминација или повластување на кој било и со целосно почитување на јавниот 
интерес. 

Притоа, внимаваат да не се стават во состојба на судир на интереси и при извршувањето 
на јавните овластувања и должности не смеат да се раководат од лични, семејни, 
верски, партиски и етнички интереси, ниту од притисоци и ветувања од претпоставениот 
или од друго лице. 

Каков било фактички, потенцијален или видлив, судир на интерес задолжително се 
пријавува кај лицето за интегритет, согласно насоките за спречување на судир на 
интереси. 

Службените лица не примаат подароци, привилегии или погодности. Исклучоците од 
оваа забрана се утврдени со закон. Подароците, без разлика дали се примени или 
одбиени, а кои не било можно да се вратат, како и без разлика на нивната вредност, 
задолжително се евидентираат, а копија од листата од евиденцијата за примените 
подароци се доставува до Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно 
закон. 



 3 

 

Професионално и етичко работење 

Секој е должен во вршењето на функцијата, јавното овластување и службената 
должност да постапува совесно, стручно, одговорно, чесно, ефикасно и непристрасно.  

Вработените во општинската администрација се придржуваат до Кодексот за 
административни службеници. 

Градоначалникот/Градоначалничката и членките и членовите на Советот задолжително 
се придржуваат до највисоките етички стандарди, во согласност со закон и Етичкиот 
кодекс на локалните функционери, со цел заштита на јавниот интерес, чест и углед на 
јавната функција. 

Етичките стандарди се применуваат во односите со колешките и колегите, со 
претпоставените и со странките, на работното место, но и во приватниот живот и во 
односите со јавноста. 

  

Заштитено пријавување 

Укажувачите се колешки, колеги, граѓанки и граѓани за пример кои имаат исклучително 
важна улога за заштита на јавниот интерес, интегритетот и угледот на ЕЛС. 

Единицата на локалната самоуправа обезбедува услови за заштитено внатрешно 
пријавување на разумни сомневања и сознанија дека е извршено, се извршува или е 
веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво 
постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес. 

Единицата на локалната самоуправа ги охрабрува сите вработени, кандидатки и 
кандидати за вработување, волонтерки и волонтери, лица кои биле ангажирани за 
некоја работа, лица кои се или биле во деловен или друг однос со институцијата, како и 
лица кои користат или користеле услуги во институцијата, своите сознанија или 
сомнежи за казниво, неетичко или друго незаконито или недозволиво постапување во 
Единицата на локалната самоуправа да ги пријават кај овластеното лице за прием на 
пријави од укажувачи.  

Единицата на локалната самоуправа постапува по пријавите согласно Правилникот за 
заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (да се наведе 
правилникот/процедурата на единицата на локалната самоуправа доколку е усвоен). 
Притоа, општинската администрација е должна да ги информира потенцијалните 
укажувачи за процедурата за заштитено пријавување, законските одредби за заштите 
на укажувачи и за можноста за вршење заштитено пријавување до Државната комисија 
за спречување на корупцијата, Министерството за внатрешни работи, надлежното јавно 
обвинителство или Народниот правобранител. 
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Градоначалникот/градоначалничката и раководните структури преземаат мерки со кои 
се гарантираат доверливоста и заштитата на укажувачите. 

 

Управување со човечки ресурси 

Интегритетот се промовира како дел од управувањето со човечки ресурси во единицата 
на локалната самоуправа. Позитивните примери на личен и професионален интегритет 
постојано се промовираат и наградуваат. 

Раководните лица применуваат етичко лидерство, а идентификувањето и 
адресирањето на ризиците е дел од нивните работни задачи. Единицата на локалната 
самоуправа промовира отворена организациска култура каде слободно се дискутира за 
проблеми, етички дилеми, недостатоци и се обезбедуваат совети и насоки за нивно 
разрешување. 

 

Ефикасно, економично и ефективно работење 

Единицата на локалната самоуправа се стреми кон рационално искористување на 
локалните ресурси, грижа за имотот и ресурсите и заштита и унапредување на 
животната средина. Буџетот на единицата на локалната самоуправа се носи и 
спроведува преку транспарентен и партиципативен процес во сите фази од буџетскиот 
циклус, со примена на буџетирање засновано на приоритети и родово одговорно 
буџетирање.  

Единицата на локалната самоуправа спроведува систем на јавни набавки со кој  се 
подигнува квалитетот и обемот на услугите кои ги испорачува до граѓаните, како и 
довербата на бизнис заедницата кон единицата на локалната самоуправа и нејзината 
администрација, во согласност со позитивните законски прописи.  

 

Транспарентност, отчетност и партиципативност  

Единицата на локалната самоуправа се залага за транспарентно работење и редовно и 
навремено ја информира јавноста за својата работа преку својата интернет страница, 
општинскиот весник, прес конференции, соопштенија и други алатки. 

Единицата на локалната самоуправа обезбедува брз и лесен пристап до информациите 
од јавен карактер. Расположливите информации проактивно се објавуваат на интернет 
страницата и редовно се ажурираат, во согласност со одредбите од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер. 

Одлуките се носат преку отворени и инклузивни процеси на консултација на засегнатите 
страни и подлежат на механизмите на надзор и контрола. 
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При промовирање на културата на интегритет, Единицата на локалната самоуправа 
соработува со граѓанските организации, бизнис заедницата и другите засегнати страни. 

Управување со квалитет  

Подобрување на услугите што им се нудат на граѓаните е врвен приоритет. Единицата 
на локалната самоуправа воспоставува систем на работење преку кој постојано се 
унапредува работењето и процесите, се намалуваат ризиците и трошоците, а се 
подобрува мотивираноста на вработените и се следат вкупните резултати од 
работењето. 

Унапредувањето на испораката и подобрувањето на квалитетот на локалните услуги се 
врши преку одговорно планирање, управување и реализација на процесите и 
промовирање на култура на извонредност на јавната администрација, согласно 
меѓународниот стандард ИСО 9001, Заедничката рамка за процена – ЦАФ и други 
стандарди за квалитет во јавниот сектор. 

 

Еднакви можности на жените и мажите 

Единицата на локалната самоуправа се стреми кон унапредување на родовата 
рамноправност во Советот и во општинската администрација и ја препознава важноста 
од доследно спроведување на обврските и одговорностите од Законот за еднакви 
можности на жените и мажите. 

Политиките кои ги спроведува единицата на локалната самоуправа се родово 
сензитивни и настојуваат да обезбедат подеднаква видливост, еманципирање, 
одговорност и учество и на жените и на мажите во сите сфери од општествениот живот. 
Единицата на локалната самоуправа не толерира никаква директна и индиректна 
дискриминација врз основа на пол, ниту било каков облик на вербално, невербално или 
физичко сексуално или друг друг вид на вознемирување. 

 

IV Спроведување, следење и известување 

Управување со ризици од корупција 

Единицата на локалната самоуправа воспоставува ефикасен систем на внатрешни 
контроли и ревизија согласно принципите на јавната внатрешна финансиска контрола.  
Управувањето со ризиците од корупција е важен дел од системското управување со 
ризици во рамките на тој систем. 

Градоначалникот/градоначалничката и раководните структури на единицата на 
локалната самоуправа се одговорни за процена и отстранување на ризиците кои 
придонесуваат за појава на  корупција, проневера, измама, судир на интереси, 



KOpi1CTel-be Bl111jaHI1ja 11 BpCKI1 3apaA11 A0611Bal-be nOB/laCTeH TpeTMaH 111111 611110 KOja Apyra 

<j>opMa Ha He3aKOHCKO 111111 HeeTI14KO OAHecysal-be. 

PaKOBOA11TenoT Ha eAI1HI11...\aTa 3a BHaTpewHa peBI1311ja ro/ja coserysa 
rpaAOHa4a/1HI1KOT/rpaAOHa4a/1HI14KaTa 11 CI1Te paKOBOAH1111111...\a BO eAI1HI11...\aTa Ha /lOKa/lHaTa 
caMoynpasa 3a ynpasyBal-beTo co pi1311K. 

CnposeAyBal-be Ha non~n1Kara Ha ~Hre rp~rer 

rp11>t<aTa 3a cnpoBeAyBal-be Ha noi111TI1KaTa Ha 11HTerp11TeT BO EA11HI11...\aTa Ha /lOKallHaTa 
caMoynpasa e 11HA11B11AyanHa 11 KO/leKT11BHa. 

rpaAOHa4a/1HI1KOT 11 paKOBOAH11Te CTPYKTYP11 ce OArOBOPHI1 3a BOCnOCTaByBal-be 11 
cnpOBeAyBaH>e Ha CI1CTeMOT Ha 11HTerp11TeT, KaKO 113a H11BHa npOMOI...\11ja npeKy CBOeTO 11114HO 

OAHeCyBal-be 11 CO npe3eMaH>e MepKI1 3a KO/leKTI1BHa npl1<j>aTeHOCT Ha nOI111T11KaTa Ha 
11HTerpi1TeT 11 np11Ap>t<yBaH>e KOH 11CTaTa OA crpaHa Ha 411eHOBI1Te so CoseTOT 11 onwTI1HCKaTa 

aAM11H11CTpal...\11ja. 

rpaAOHa4a/1HI1KOT, 4/leHOBI1Te Ha CoBeTOT 11 CI1Te spa6oTeHI1 BO onWTI1HCKaTa 

aAM11HI1CTpal...\11ja ce A011>t<HI1 Aa ro np11jasaT ceKoe Ka3HI1BO Aeno nosp3aHo co Kopyn411ja, 

KaKO 11 CeKoja nospeAa Ha OAPeA611Te OA 3aKOH 3a cnpe4yBaH>e Ha Kopyn411jaTa 11 CYA11POT 
Ha 11HTepeCI1, 3a KOI1 A03Ha/10 BO BpWel-beTO Ha CBOjaTa A011>KHOCT, KaKO 11 HaBOA11 111111 

COMHe>KI1 3a He3aKOHCKO OAHeCyBaH>e 111111 nospeA11 Ha KOAeKCOT. I-1CTO TaKa, Tl1e ce A011>KHI1 
Aa np11jasaT 11 AOKOI1KY OA HI1B ce no6apa Aa nocranaT cnpoTI1BHO Ha YcrasoT, 3aKOH, KOAeKc 
11111-1 APYr npon11c. 

3a nospeA11 Ha CTaHAaPA11Te 3a 11HTerpi1TeT ce noBeAyBaaT AI1CI...\11n1111HCKI1, npeKpW04HI1111111 
Kpi1B114HI1 nocranKI1 3a YTBPAYBaH>e OArosopHoCT so cornacHOCT co 3aKOH . 

CneAel-be ~ ~3secrysa 1-be 

EA11HI11...\aTa Ha noKanHaTa caMoynpasa peAOBHO 11 HaspeMeHo ja 11H<j>opMI1pa jaBHOCTa 3a 
cny4ai1Te Ha nospeAa Ha eTI1KaTa 11 11HTerpi1TeTOT, npe3eMeHI1Te MepKI1 11 pe3ynTaTI1, 

C11eAejKI1 r11 np11HI...\11ni1Te Ha <j>ep 11 COOABeTHO nOCTanyBaH>e 11 3aWTI1Ta Ha np11BaTHOCTa 11 

AOBepi111BOCTa. 

rpaAOHa4ai1HI1KOT onpeAellyBa 11111...\e 3a 11HTerpi1TeT 11111...\e 3a 11HTerp11TeT KOe AaBa COBeTI1 11 
HaCOKI1 BO 06/laCTa Ha eTI1KaTa 11 11HTerpi1TeTOT. 

EA11HI11...\aTa 3a noKanHa caMoynpasa copa6orysa co Ap>t<aBHaTa KOM11c11ja 3a cnpe4yBaH>e Ha 

KOpyn411jaTa 11 APYrl1 11HCTI1TYI...\1111 BKily4eHI1 BO npeBeHI...\11ja~1~6~[>0TI1B KOpynl...\11jaTa . 
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