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Овој документ е подготвен во рамките на проектот „Промовирање на транспарентност и 

одговорност во јавната администрација“, финансиран од страна на Европската Унија, а 

имплементиран од страна на конзорциум предводен од PwC. Документот е изработен за 

потребите на Државната комисија за спречување корупција и единствено за целите и според 

условите договорени согласно EuropeAid/139891/DH/SER/MK.  

Наодите, заклучоците и толкувањата изразени во овој документ во никој случај не треба да 

смета дека ги одразуваат политиките или мислењата на Европската Унија. 

PwC не прифаќа никаква одговорност (вклучително и за небрежност) кон трети страни во 

врска со овој документ. 

Проектот го спроведува: 
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НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕТИЧКИ КОДЕКСИ ВО 
ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАБОТЕЊЕ 

 
 

Што е етика?  
 

Етиката како наука е повикувана теоретски да ги решава оние практични проблеми кои 

се јавуваат пред човекот во животот (како треба да се постапува, што треба да се смета 

за добро или зло, што е правилно, а што не е правилно да се направи.  

 

Во рамки на институционалното работење етиката дава насоки за тоа како да ја 

оценуваме критички дадената ситуација и врз основа на поставените принципи да 

процениме дали нешто е погрешно да се направи во одредена ситуација.  

 

Зошто ни треба Етички кодекс?  
 

Повеќе од потребно е секоја институција да има свој Етички кодекс, донесен и усвоен 

од страна на раководните структури, затоа што истиот ја дава рамката на однесување на 

вработените во една институција, имајќи ги предвид различните ситуации во кои може 

да се најдат (во случај на понуда на мито, подарок во вредност поголема од 

дозволената, злоупотреба на службена должност, итн.).  

 

Донесувањето на кодексот е доста практично и неопходно за едно институционално 

работење и раководење со работните процеси и вработените во институцијата.  

Со примената на етичките принципи се зголемува степенот на професионалното 

работење на вработените во институцијата, се стандардизира нивното постапување во 

одредени ситуации, се намалуваат ризиците и употребата на дисциплински мерки и 

самата институција се стекнува со интегритет во работењето.  
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Каков Етички кодекс ни е потребен? 
 

 

Постојат повеќе различни документи – етички кодекси – во зависност од тоа кој сектор 

го опфаќаат (царина 1 , судство 2 , јавно–обвинителство 3 , полиција 4  здравство 56 , 

образование7, медиуми8, итн). Истите може да послужат како пример за изработка на 

ваков документ. Се разбира, треба да се одбере најсоодветниот формат и содржина што 

ќе одговара на секторската политика на работење, на работните процеси, како и 

впрочем најмногу да одговара на надлежностите што ги имаат вработените во тој 

сектор.  

 

Институцијата може да има и повеќе од еден кодекс, во зависност од улогата, 

надлежноста и дефинираните работни позиции (доколку се од висок ризик за 

корупција). Самата институција треба да си направи проценка на ризици на работните 

места. На пример, Државната комисија за спречување на корупција одлучи да има 

посебен кодекс, стриктно наменет за претседателот и членовите на комисијата 9 , 

согласно нивната функција надлежност, додека пак за вработените во стручната служба 

во институцијата важи Кодексот за административни службеници.10 

Добра пракса е и Универзитот „Гоце Делчев“ од Штип, каде што се користат три 

различни кодекси. Имено, постои посебен Кодекс за вработените 11  (академската 

заедница, научни истражувачи, наставнички кадар), посебен Кодекс за студентите12, 

како надворешни лица кои се корисници на инстутицијата и за дел од службата се 

користи и Кодексот за административни службеници. 

                                                                 
1КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, април 2016 година.  
https://customs.gov.mk/images/documents/borbaKorupcija/kodeksCarinici.pdf 
2 КОДЕКС ЗА ЕТИКА НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ, септември 2019, www.vsrm.mk;  
3 ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ, 20 мај, 2021, https://zjorm.org.mk/ 
4 Кодекс на полициска етика, 2007, 
https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Kodeks%20na%20policiska%20etika%2072-07.pdf  
5 Кодекс на етика на вработени во Центар за јавно здравје, 10.10.2011, https://www.cph.mk/mk/za-
nas/kodeks  
6 КОДЕКС НА СТОМАТОЛОШКАТА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА, 18 септември 2018, 
https://skm.mk/docs_files/eticki-kodeks/  
7 Етички кодекс на Универзитетот, „Гоце Делчев“, Штип, https://www.ugd.edu.mk/index.php/doma/info-
javen-karakter/96-za-ugd/241-etichki-kodeks  
8 Кодекс на новинарите на Македонија, 2014, https://znm.org.mk/kodeks-na-novinarite-na-makedonija/  
9 Етички кодекс за претседателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупција, 
https://old.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Etichki_kodeks_za_DKSK-20200206_comm.pdf  
10 Кодекс за административни службеници, 2014, МИОА, 
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl18
3_12122014.pdf  
11 Кодекс за вработените при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, 
https://www.ugd.edu.mk/documents/ugd/eticki_kodeks_za_vrabotenite.pdf  
12 Кодекс за студентите при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, 
https://www.ugd.edu.mk/documents/ugd/eticki_kodeks_za_studentite.pdf  

https://customs.gov.mk/images/documents/borbaKorupcija/kodeksCarinici.pdf
http://www.vsrm.mk/
https://zjorm.org.mk/
https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Kodeks%20na%20policiska%20etika%2072-07.pdf
https://www.cph.mk/mk/za-nas/kodeks
https://www.cph.mk/mk/za-nas/kodeks
https://skm.mk/docs_files/eticki-kodeks/
https://www.ugd.edu.mk/index.php/doma/info-javen-karakter/96-za-ugd/241-etichki-kodeks
https://www.ugd.edu.mk/index.php/doma/info-javen-karakter/96-za-ugd/241-etichki-kodeks
https://znm.org.mk/kodeks-na-novinarite-na-makedonija/
https://old.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Etichki_kodeks_za_DKSK-20200206_comm.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014.pdf
https://www.ugd.edu.mk/documents/ugd/eticki_kodeks_za_vrabotenite.pdf
https://www.ugd.edu.mk/documents/ugd/eticki_kodeks_za_studentite.pdf
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Во таа насока, потребно е да се процени дали постојат различни групи во/вон 

институцијата, за кои има потреба да се дефинираат посебни ситуации во кои кодексот 

ќе се применува и согласно тоа да се подготват еден, два или повеќе документи. 

Што треба да содржи Етичкиот кодекс? 
 

Документот мора да ги содржи следните елементи:  

 

Формат Описно (содржина) 
Цел Која е целта и што се очекувањата од примената на кодексот, зошто се 

носи кодексот како документ. 

Целна група на 
која се однесува 
кодексот 

Дефинирање на посебни целни групи, доколку ги има: вработени во 
институцијата, раководни лица со посебни овластувања и функција, 
надворешно ангажирани лица –соработници на институцијата, клиенти 
ангажирани од институцијата, итн. 

Принципи Број на начела кои ќе се почитуваат, стандарди на работење. При 
изборот на принципите и нивниот опис се препорачува да се дефинираат 
ситуациите преку примери, согласно надлежностите. 

Примена Датум на примена, кој го донел, како ќе се осигура примената на 
кодексот, начин на периодична евалуација и проценки, општи 
воспоставени мерки и план за развој. Се препорачува назначување на 
лице за следење на примената на принципите од кодексот. 

 

Документот може, но не мора, да содржи:  

 

Мисија  Опис на основната надлежност на институцијата, целта заради која е 
основана самата институција. 

Визија13 Опис на стратешките цели на самата институција 

Изјава  Потпишана од страна на целната група на кодексот (поединечни изјави), 
со што се потврдува дека се прочитани, разбрани и дека ќе се почитуваат 
принципите во кодексот, начинот на примената и преземање на 
одговорност за нивната примена. Може да биде дел од документот, но 
може да биде и посебен интерен акт.  

Листа на закони Може да се излистаат закони од областа, политики, како и други 
меѓународни стандарди или добри пракси. 

Едукација  Краток опис на процесот и потребата за континуирана едукација за 
вработените, т.е. целната група на кодексот. Не е задолжително, но 
може да биде добра основа за осигурување на примената и проценка на 
потребите за едукација.   

                                                                 
13  Мисијата и Визијата може да бидат променети или надградени, иако ретко се случува тоа, заради новите стратегии и цели на 

самата институција, или пак заради нови законски надлежности (заб. на авторот).  
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Како да знаеме кои принципи треба да ги содржи Етичкиот кодекс? 
 

Почитувањето на етичките принципи е обврска и императив за сите оние кои се 

вклучени во работните процеси во една организација или институција. Се препорачува 

документот да ги содржи оние принципи кои произлегуваат од основната надлежност 

на самата институција, како и од самото извршување на должностите и функциите и 

работните процеси од страна на вработените/целната група. Обемот на принципите не 

е ограничен, но секако треба се направи добар и соодветен избор за да го рефлектира 

работењето и однесувањето во институцијата, како и да одговори на најчестите 

ситуации кои може да доведат до неетичко однесување.  

Постојат повеќе принципи, кои според целта и на кого се однесуваат, се делат на три 

групи:  

- Принципи на добро управување/работење (општи институционални вредности) 

- Принципи на однесување (на вработените/целната група) 

- Принципи на професионална/деловна етика (однос кон другите)  

 

Изборот на принципите треба да се направи согласно целта на документот, но и да 

содржи минимум по неколку принципи од секоја група. Документот треба да вклучи дел 

од подолу изнесените, но не ограничувајќи се на истите, може да разработи и нови и да 

ги прилагоди на потребите и надлежностите на институцијата и ситуациите во кои може 

да се најдат вработените:  

 

I. Принципи на добро управување/работење 
 

Принцип на почитување на демократски вредности и социјални права 

Административниот службеник во своето работење и однесување ги промовира 

демократските вредности и владеењето на правото и се залага за вклучување на 

граѓаните и засегнатите страни во процесот на креирање на политиките. 

Административниот службеник во работењето и однесување ги почитува принципите 

на хуманост, еднаквост и социјална правда.  

 

Принцип на интегритет  - почитување на етичките принципи, искреност, праведност, 

лојалност кон мисијата и визијата на институционалното работење, одговорност и 

доверливост кон клиентите и колегите. Однесување во согласност со етичките принципи 

и дејствување со добра волја, интелектуална чесност и правичност. 
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Принцип на транспарентност и одговорно постапување со информации – За 

граѓаните и општата јавност се обезбедуваат вистинити, соодветни, навремени и 

целосни информации, притоа почитувајќи го правото на приватност и заштитата на 

личните податоци. Пристапот до податоците со кои располага во своето работење и кои 

се потребни за остварување на правата и интересите на граѓаните и другите субјекти во 

заедницата е олеснет преку јавни информации и кампањи за јавно информирање. 

 

Принцип на законитост – постапување согласно закон и други акти кои ги уредуваат 

овие прашања, имајќи ги предвид условите кога се користат посебните овластувања, 

доколку ги има.  

 

Принцип на ограничено користење на ресурсите /Принцип на ефикасност- 

Ресурсите што се дадени на користење, како и во вршењето на работата, се користат 

економично и ефикасно, користејќи ги исклучиво за службени потреби.  

 

Принцип на безбедност на податоци –Информациите се обработени на начин кој 

обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од 

неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или 

оштетување, со примена на соодветни технички и/или организациски мерки. 

Истовремено, онаму каде е можно ќе се овозможи и физичка безбедност на 

податоците, пропишана согласно закон за класифицирани информации.  

 

Принцип на отчетност, одговорност и транспарентност – Одлуките кои се носат 

во рамки на институцијата се базирани на претходно направени анализи и инклузивен 

процес на одлучување, имајќи предвид за истото да ја информира јавноста.   

 

II. Принципи на однесување  
 

Принцип на законитост - Административниот службеник ги почитува законските 

прописи и никогаш не работи на начин за кој знае или се сомнева дека е незаконски, 

непрописен или неморален. Тој не подлегнува на притисоците за извршување на 

противуставни и незаконски работни задачи од претпоставените.  

 

Принцип на професионалност - Административниот службеник ги извршува работите 

посветено и професионално, врз основа на своите работни компетенции и на правилата 

и процедурите на службата. Административниот службеник ја извршува работата 

самостојно и навремено, посветувајќи внимание и почитувајќи ги приоритетите и 
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редоследот на задачите. Административниот службеник се однесува одговорно и 

работи на градење и одржување на општото добро, растот и општествените вредности, 

создавајќи услови за одржлив човечки и социјален развој.  

 

Принцип на континуирано учење и усовршување - Административниот службеник 

работи на свое постојано стручно усовршување и зајакнување на работните 

компетенции и вложува во своето образование и лична надградба. Тој го користи 

наученото за подобрување на својата работа и развојот на институцијата и придонесува 

во градењето и одржувањето на институционалната меморија.  

 

Принцип на недискриминација - Административниот службеник во работењето и 

однесувањето овозможува остварување на уставно загарантираните права на еднаквост 

и недискриминација, преку создавање на можности и почитување на различностите, 

како и заштита од неправда, злоупотреба и дискриминација, по било кој основ. 

Административниот службеник обезбедува еднакви стандарди при испорачувањето на 

услугите, преку фер и правичен однос.  

 

Принцип на непристрасност и објективност - Административниот службеник во 

работењето и однесувањето постапува непристрасно, без предрасуди, без намера за 

остварување на лична корист или амбиција. Административниот службеник никогаш не 

ги злоупотребува информациите до кои дошол при вршење на работата, со цел 

(у)напредување, заслуга или остварување на друг личен интерес. 

 

Принцип на политичка неутралност - Административниот службеник ги извршува 

работите политички неутрално, без да навлегува во вредносно преиспитување на 

утврдените политики. Административниот службеник не го застапува и изразува своето 

политичко уверување во вршењето на службените задачи и не врши политички 

активности, што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во администрацијата и 

во институциите од јавниот сектор. Административниот службеник не ја истакнува, ниту 

ја наметнува на други својата политичка определба.  

 

Принцип на личен интегритет - Административниот службеник со својот личен 

пример ги промовира вредностите како вистинитост, чесност и правичност и ги 

поттикнува другите административни службеници да постапуваат согласно овие 

вредности. Административниот службеник при вршење на приватни работи не ги 

користи предностите кои произлегуваат од неговиот статус на административен 

службеник заради остварување на негова лична корист. Административниот службеник 

не нуди, ниту обезбедува било какви предности кои по било кој основ би биле поврзани 

со неговиот статус на административен службеник. 
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Принцип на застапување на јавниот интерес - Административниот службеник не се 

доведува во состојба на судир на личниот со јавниот интерес и се спротивставува на 

секое нечесно, несовесно и недолично однесување во службата. Во своето работење, 

административниот службеник го застапува јавниот интерес, правата и интересите на 

сите граѓаните и другите субјекти во заедницата, имајќи ги предвид развојните цели на 

општеството.  

 

Принцип на добро однесување на работното место - Административниот службеник 

го разбира и доживува работењето во администрацијата како одговорна, угледна и 

почитувана професија. Без да се оневозможи остварување на правото на градење на 

сопствен став и јавно изразување на мислење, административниот службеник се 

воздржува од давање на штетни изјави за службата. Административниот службеник во 

службата, во приватниот живот и во јавноста се однесува достоинствено и не постапува 

на начин со кој би се нарушил неговиот личен углед, угледот на институцијата и на 

администрацијата во целина.  

 

Принцип на однесување во јавност - Во своето однесување и дејствување надвор од 

работата, во претставувањето на јавни настани, на социјалните мрежи или во каков било 

друг облик на комуникација, административниот службеник претставува пример за 

соодветно и достоинствено однесување. Води кратки и концизни службени телефонски 

разговори, додека приватните телефонски разговори не ги води во присуство на странки 

или кога странките чекаат одговор или кога имаат намера да постават прашање. 

Административниот службеник во јавните настапи во кои ја претставува институцијата 

изнесува исклучиво официјални ставови на институцијата во согласност со прописите и 

добиените овластувања и овој кодекс. Во јавните настапи во кои не ја претставува 

институцијата не изнесува податоци од делокругот на работа на институцијата и од 

работното место, со кои би се нарушил угледот на институцијата и би се поткопала 

довербата на граѓаните во администрацијата.  

 

Принцип на однесување со странки - Административниот службеник остварува 

отворена и редовна комуникација со граѓаните и правните лица, користејќи различни 

средства и начини за да ги информира за новините од делокругот на работење на 

институцијата. Административниот службеник кон странките се однесува љубезно, 

учтиво, со јасно објаснување или советување дадено со смирен тон, должна почит и 

водење сметка дека истите се обраќаат заради остварување на нивните права, обврски 

и интереси. Административниот службеник на предлозите добиени од странките им 

пристапува отворено и сериозно и постојано работи на подигнување на квалитетот на 

јавните услуги и на општественото живеење. Сите забелешки, критики и проблеми 

посочени од страна на странките ги сослушува со трпение и без предрасуди, а секогаш 
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кога странките се незадоволни од одговорот бара арбитрирање од непосредно 

претпоставениот административен службеник или пораката ја пренесува и упатува до 

него.  

 

Принцип на добро однесување со колегите - Административниот службеник во 

односот со колегите го негува духот и начелата на тимска работа, взаемно почитување, 

уважување на различностите, солидарност и соработка. Во комуникацијата со колегите 

не навредува, ги избегнува конфликтните ситуации и покажува иницијатива за нивно 

спречување. Ја почитува приватноста и дискрецијата на колегите и соработниците, 

одбегнувајќи непрофесионален и субјективен пристап.  

Административниот службеник преку отворена и искрена соработка гради меѓусебна 

доверба и ја унапредува организациска култура, со цел обезбедување на ефикасност и 

ефективност во работењето и висококвалитетни услуги за странките. Се залага за 

вреднување на заслугите и компетентноста и не поддржува несовесен и непримерен 

модел на однесување. Промовира грижа за колегите и работи на заштита и 

унапредување на остварувањето на нивните права и обврски. Го поттикнува 

професионалниот развој на колегите и соработниците преку споделување на искуството 

и знаењето.  

 

Принцип на пристојно облекување - Административниот службеник посветува 

внимание на изгледот и начинот на облекување, за да не предизвика впечаток на 

непристојност и нарушување на угледот на администрацијата. Формалниот начин на 

облекување ја изразува неговата почит кон службата, но и кон колегите, соработниците 

и странките.  

III. Принципи на професионална/деловна етика 
 

Принцип на професионална посветеност: Врабоните покажуваат високо ниво на 

професионалност и лојалност кон извршувањето на работните задачи во 

организацијата, нејзиниот мандат и цели. На тој начин институцијата покажува висока 

професионална посветеност кон вршењето на законските надлежности.  

 

Принцип на градење доверба во институционалното работење – Континуирана 

отчетност во работењето, дејствување во служба на граѓаните, грижа за луѓето и 

општеството во целина, со почитување на правилата и процедурите за работа, 

обезбедувајќи квалитетни, навремени и ефикасни услуги, прават сè за да им се помогне 

на граѓаните во остварувањето на нивните права и интереси, истовремено водејќи 

грижа за јавниот интерес со што се придонесува кон градење на доверба во 

демократскиот капацитет на институциите. 

 



 

12 
 

Принцип на отчетност: Институцијата работи отчетно и одговорно и во сите процеси 

се презема одговорност за постапките, одлуки и нивните последици. 

 

Принцип на законито работење – Институционалното работење е исклучиво насочено 

кон почитување на законските одредби од секторската легислатива, како и почитување 

и примена на уставните одредби, меѓународните договори и стандарди за интегритет.  

 

Кој треба да се грижи за доследна примена и почитување на 
Етичкиот кодекс?  
 

Етичкиот кодекс ќе остане само хартија доколку не се воспостави систем на следење, 

односно евалуација за тоа дали се применуваат и во кој степен се почитуваат 

принципите наведени во документот. За таа цел, се препорачува да се 

номинира/овласти лице/лица од институцијата, кое ќе биде надлежно за следење на 

имплементација на Етичките кодекси во рамки на институцијата.  

Лицето ќе може да воспостави посебен систем на следење, периодични проверки, 

преку различни методи:  

- Прашалници (однапред подготвени прашања кои може да се достават до сите 

вработени, да ги одговараат анонимно) 

- Интервјуа (полуструктурирани интервјуа за собирање на информации од 

случајно одбрани претставници за да се добие некоја првична слика за степенот 

на имплементација на принципите) 

- Интервјуа со раководни лица  

- Консултации со други засегнати клиенти, граѓани, итн.  

 

По направената периодична проверка и евалуација, лицето може да предложи измена 

или дополнување на Етичкиот кодекс со цел подобрување на документот и отсликување 

на реалните ситуации во институционалното работење. Секоја промена или измена на 

документот мора да биде посебно нагласена со посебна информација до сите 

вработени во институцијата.  

 

Обврска за доследна примена на кодексот имаат сите вработени, односно лицата кои 

се дел од наведената целна група на документот. Во таа насока, се препорачува 

пополнување на Изјава за почитување на кодексот, со цел да се докаже дека претходел 

процес на едукација и информираност на вработениот, запознавање со потребните 

документи и покажување јасна и недвосмислена потврда дека е свесен за доследната 

примена на принципите на кодексот. Секој нововработен задолжително се запознава и 

добива електронска копија од најновата верзија на Кодексот.  
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Образец:  Изјава за почитување на кодексот  
 

Јас (име и презиме) __________________ на работно 

место_____________________________потврдувам дека сум ги прочитал/а, разбрал/а и 

дека ќе ги применувам основните принципи содржани во Кодексот.  

 

Информиран/а сум за мерките за непочитување на истиот.  

 

Потврдувам дека ја добив содржината на Прирачникот за интегритет, и дека доколку 

имам недоумици или нешто не ми е јасно можам да го контактирам лицето за 

интегритет.  

 

Се обврзувам кон однесување и работење кое придонесува кон градење на доверба во 

професионалното работење на институциите.  

 

__.__година  

Име и презиме на административниот службеник 

Дали треба да се објави Етичкиот кодекс?  
 

Етичкиот кодекс е јавен документ и треба да биде јавно објавен на веб страницата на 

институцијата. Воедно, мора да биде јавно достапен и на увид на јавноста, да биде јавно 

поставен на огласна табла, на видно место во самата институција.  

Објавувањето на Етичкиот кодекс е задолжително и во службените гласила.  

 

 

 

 

 

 


