
OP[TINA TEARCE

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 112/00,
34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12,
15/13, 82/13, 106/13) и согласно подзаконски акт Етички кодекс за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија”
бр.129/11), Градоначалникот на Општина Теарце изготви:

ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЗА

АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА - ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ ЗА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 Општина Теарце не толерира коруптивно однесување односно искористување на функцијата, јавно овластување, службена

должност и положба, за остварување каква било корист за вработениот или за друг. Исто така, Општина Теарце не Толерира каква
било друга форма на неетичко и неморално однесување забрането со закон и спротивно на етичките норми на однесувањето.

 Градоначалникот и раководните структури на Општина Теарце се одговорни за проценка и отстранување на ризиците за корупција,
проневера, крадење, поткуп, судир на интереси, користење на влијанија со цел добивање повластен третман или за каква било
друга форма на незаконско и неетичко однесување.

 Вработените во Општина Теарце потпишуваат Изјава со која се обврсуваат дека ќе ја почитуваат политиката за интегритет на
општината.

 Вработените во Општинската администрација се должни да се однесуваат совесно, професионално и одговорно и да ги почитуваат
пропишаните процедури и рокови за постапување, да бидат лојални на својата организација, да избегнуваат судир на интереси и да
се грижат за нејзиниот углед во јавноста, без разлика дали се наоѓаат на работното место или не, и во секое време.

 Вработените се должни да пријават какво било однесување за кое постои сомнеж за корупција и/или друго недозволиво,
незаконито и неетичко однесување, на начин пропишан во процедурите за пријавување и постапување со поднесените пријави.

 Вработените на кои им е понуден поткуп или се потикнувани на незаконски или неетички дејствија треба да го прекинат процесот на
комуникација со лицето и за тоа да го известат овластеното лице за пријавување на корупција во општината појаснувајќи ги деталите
за времето, местото, соговорниците и предметот на разговор.

 Доколку вработениот не постапи согласно пропишаната процедура, против него ќе биде покрената соодветна постапка.
 Пријавување на коруптивно, недозволиво, незаконито и неетичко однесување на лица кои што се вработени во општината е

должност на секој вработен. Тоа не е лично прашање, ниту право на избор, туку е дел од службената должност и одговорност.
 Вработените кои биле сведоци или имаат основани сомневања за неетичко или незаконско однесување на вработени во општината

мораат во писмена форма, телефонски или преку електронска пошта, да го информираат овластеното лице за пријавување
корупција во општината.

 На вработениот што пријавува коруптивно, недозволиво, незаконито и неетичко однесување му се гарантира доверливост.
Пријавителот има право на заштита од последици од извршеното пријавување.

 Вработениот што ќе постапи со цел искористување на службената должност и положба ќе се гони согласно Кривичниот законик.
 Однесувањето на вработениот спротивно етичкиот кодекс повлекува дициплнска одговорност.
 Ништо што е содржано во оваа антикорупциска политика не го ограничува вработениот во поглед на пријавување до надлежните

органи на секое сомневање или постоење на докази за незаконско или противправно работење во службата.
 Вработениот кој пријавил сомневање или докази за незаконско или против правно работење, врз реална и разумна основа, како и

со чесни намери, неможе да биде повикан на оговорност за извршување пријавување.
 За злонамерно или лажно пријавување или давање лажен исказ ќе бидат преземени законски утвредени мерки за одговорност.
 Во Општина Теарце ќе се формира Комисија за преземање на активности за спроведување, следење и координација на

воспоставениот систем за интегритет (работна група за интегритет).
 По добивање пријава за поткуп, корупција и судир  на интереси Работната група за интегритет, врз основа на принципот на

доверливост, ќе ги собере сите потрбни информации за соодветниот случај и ќе испрати пријава до Државната комисија за
спречување корупција во печатена форма или по електронски пат.

 Работната група за интегритет редовно ќе одржува состаноци со раководителите и ќе спроведува обуки со цел да се појаснат
штетните последици од коруптивно однесување. Истовремено ќе работи и на подигање на свеста на вработените за системот на
интегритет во општината и негово доследно почитување. На овој начин Општина Теарце превентивно ќе се бори против корупција.
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