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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 
број:  09-257/1 
09.04.2021 година 
НЕГОТИНО 

Ппадајќи пд залпжбите за владееое на правптп, пбезбедуваое на пдржлив екпнпмски 
и ппщтествен развпј, ппттикнуваое на јавната дпверба вп лпкалните власти, целпснп и 
непрешенп пстваруваое на правата и слпбпдите на граданите какп и ппттикнуваое на 
нивнптп ушествп вп нпсеоетп пдлуки на лпкалнп нивп, единицата на лпкалната 
сампуправа ја усвпјува следната: 

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ 

I ͔̇͡ ͙ ͦͨͺ͊ͭ ͤ͊ ˽͙͙ͦͭ͊ͭ͊͟͡ ͤ͊ ͙͔͎͙͔ͤͭͪͭͭ 

Целта на пваа пплитика е да прпмпвира интегритет  на пплитишкп и на 
административнп нивп, какп пснпва за ппттикнуваое на етишкп пднесуваое, птппрнпст 
кпн кпрупција, спздаваое на услпви за ппщтествен развпј, ушествп на граданите вп 
пдлушуваоетп за лпкалните пптреби и интереси и ппгплема дпверба на граданите вп 
ЕЛС. 

Пплитиката на интегритет ги ппфаќа oрганите на Единицата на лпкалната сампуправа 
(шленките и шленпвите на Спветпт и Градпнашалникпт/Градпнашалнишката) и сите 
врабптени вп ппщтинската администрација. 

Вп Единицата на лпкалната сампуправа не се тплерира кпруптивнп пднесуваое! 

Kпрупцијата претставува серипзна закана за владееоетп на правптп, демпкратијата, 
шпвекпвите права и слпбпди, еднаквпста и спцијалната правда, кпја гп ппткппува 
развпјпт и ја загрпзува стабилнпста на демпкратските институции, какп и мпралните 
пснпви на ппщтествптп. 

Вп Единицата на лпкалната сампуправа не се тплерира кпја билп друга фпрма на 
неетишкп, казнивп или другп незакпнитп пднесуваое.  

Единицата на лпкалната сампуправа се стреми кпн развпј на силна прганизациска 
структура и кпхерентен систем за управуваое сп интегритет.  
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Притпа, ппд ппимпт „интегритет” се ппдразбира закпнитп, прпфесипналнп, независнп, 
непристраснп, етишкп, пдгпвпрнп,  транспарентнп и птшетнп врщеое на рабпти сп кпи 
службените лица гп шуваат свпјпт углед и угледпт на единицата на лпкалната 
сампуправа, ги елиминираат ризиците и ги птстрануваат спмневаоата пд настануваое 
и развпј на кпрупција и сп тпа пбезбедуваат дпверба на граданите вп врщеоетп на 
јавните функции и вп рабптата на јавните институции на лпкалнп нивп. 

Ппд ппимпт „кпрупција” се ппдразбира злпупптреба на функцијата, јавнптп 
пвластуваое, службената дплжнпст или пплпжба за пстваруваое на кприст, директнп 
или преку ппсредник, за себе или за друг. 

II ˴͔͙ͦͣͨͦͤͤͭ ͤ͊ ˽͙͙ͦͭ͊ͭ͊͟͡ ͤ͊ ͙͔͎͙͔ͤͭͪͭͭ 

 

1. ˳͍͔͊ͤ ͙͔͔ͤͭͪͫ ͙ ͔ͫͨͪ;͍͔ͯ͊ͥ ͤ͊ ͦͪͯͨ͟ͼ͙͊ͭ͊͞ ͙ ͫͯ ͙͒ͪͦ ͭͤ͊ ͙͔͔ͤͭͪͫ ͙

2. ˽ͪͦͺ͔͙ͫͦͤ͊ͤͦ͡ ͙ ͔͙ͭ;ͦ͟ ͔͔ͪ͊͋ͦͭͥ 

3. ˭͊΄͙͔ͭͭͤͦ ͙͍͍͔ͨͪ͊ͯ͊ͥ͞ 

4. ͍͍͔̂ͨͪ͊ͯ͊ͥ ͫͦ ;͍͔ͦ;͙͟ ͔͙ͪͫͯͪͫ 

5. ˩ͺ͙͊ͫͤͦ͟ ͔͙ͦͤͦͣ͟;ͤͦ ͙ ͔ͺ͔͙͍ͭͤͦ͟ ͔͔ͪ͊͋ͦͭͥ 

6. ͔́ͪ͊ͤͫͨ͊ͪͤͭͤͦͫͭΣ ͦͭ;͔ͭͤͦͫͭ ͙ ͙ͨ͊ͪͭͼ͙͙͍ͨ͊ͭͤͦͫͭ  

7. ͍͍͔̂ͨͪ͊ͯ͊ͥ ͫͦ ͍͙͔͊ͭͭ͟͡ 

8. ˩͍͙͒ͤ͊͟ ͙ͣͦ͗ͤͦͫͭ ͤ͊ ͔͙͔͗ͤͭ ͙ ͙͔ͣ͊͗ͭ 
 

˳͍͔͊ͤ ͙͔͔ͤͭͪͫ ͙ ͔ͫͨͪ;͍͔ͯ͊ͥ ͤ͊ ͦͪͯͨ͟ͼ͙͊ͭ͊͞ ͙ ͙ͫͯ͒ͪͦ ͭͤ͊ ͙͔͔͙ͤͭͪͫ 

Вп изврщуваоетп на свпите пвластуваоа и дплжнпсти, градпнашалникпт, шленпвите на 
Спветпт и сите врабптени вп ппщтинската администрација ги ппшитуваат нашелата на 
закпнитпст, еднаквпст и јавнпст, етишките нпрми и прпфесипналните стандарди, без 
дискриминација или ппвластуваое на кпј билп и сп целпснп ппшитуваое на јавнипт 
интерес. 

Притпа, внимаваат да не се стават вп спстпјба на судир на интереси и при 
изврщуваоетп на јавните пвластуваоа и дплжнпсти не смеат да се ракпвпдат пд 
лишни, семејни, верски, партиски и етнишки интереси, ниту пд притиспци и ветуваоа 
пд претппставенипт или пд другп лице. 

Какпв билп фактишки, пптенцијален или видлив, судир на интерес задплжителнп се 
пријавува кај лицетп за интегритет, спгласнп наспките за спрешуваое на судир на 
интереси. 

Службените лица не примаат ппдарпци, привилегии или ппгпднпсти. Исклушпците пд 
пваа забрана се утврдени сп закпн. Ппдарпците, без разлика дали се примени или 
пдбиени, а кпи не билп мпжнп да се вратат, какп и без разлика на нивната вреднпст, 
задплжителнп се евидентираат, а кппија пд листата пд евиденцијата за примените 
ппдарпци се дпставува дп Државната кпмисија за спрешуваое на кпрупцијата, спгласнп 
закпн. 
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˽ͪͦͺ͔͙ͫͦͤ͊ͤͦ͡ ͙ ͔͙ͭ;ͦ͟ ͔͔ͪ͊͋ͦͭͥ 

Секпј е дплжен вп врщеоетп на функцијата, јавнптп пвластуваое и службената 
дплжнпст да ппстапува спвеснп, струшнп, пдгпвпрнп, шеснп, ефикаснп и непристраснп.  

Врабптените вп ппщтинската администрација се придржуваат дп Кпдекспт за 
административни службеници. 

Градпнашалникпт/Градпнашалнишката и шленките и шленпвите на Спветпт 
задплжителнп се придржуваат дп највиспките етишки стандарди, вп спгласнпст сп 
закпн и Етишкипт кпдекс на лпкалните функципнери, сп цел защтита на јавнипт 
интерес, шест и углед на јавната функција. 

Етишките стандарди се применуваат вп пднпсите сп кплещките и кплегите, сп 
претппставените и сп странките, на рабптнптп местп, нп и вп приватнипт живпт и вп 
пднпсите сп јавнпста. 

  

˭͊΄͙͔ͭͭͤͦ ͙͍͍͔ͨͪ͊ͯ͊ͥ͞ 

Укажувашите се кплещки, кплеги, граданки и градани за пример кпи имаат 
исклушителнп важна улпга за защтита на јавнипт интерес, интегритетпт и угледпт на 
ЕЛС. 

Единицата на лпкалната сампуправа пбезбедува услпви за защтитенп внатрещнп 
пријавуваое на разумни спмневаоа и спзнанија дека е изврщенп, се изврщува или е 
верпјатнп дека ќе се изврщи казнивп или другп незакпнитп или недпзвпливп 
ппстапуваое сп кпе се ппвредува или загрпзува јавнипт интерес. 

Единицата на лпкалната сампуправа ги пхрабрува сите врабптени, кандидатки и 
кандидати за врабптуваое, вплпнтерки и вплпнтери, лица кпи биле ангажирани за 
некпја рабпта, лица кпи се или биле вп делпвен или друг пднпс сп институцијата, какп 
и лица кпи кпристат или кпристеле услуги вп институцијата, свпите спзнанија или 
спмнежи за казнивп, неетишкп или другп незакпнитп или недпзвпливп ппстапуваое вп 
Единицата на лпкалната сампуправа да ги пријават кај пвластенптп лице за прием на 
пријави пд укажуваши.  

Единицата на лпкалната сампуправа ппстапува пп пријавите спгласнп Правилникпт за 
защтитенп внатрещнп пријавуваое вп институциите вп јавнипт сектпр (да се наведе 
правилникпт/прпцедурата на единицата на лпкалната сампуправа дпкплку е усвпен). 
Притпа, ппщтинската администрација е дплжна да ги инфпрмира пптенцијалните 
укажуваши за прпцедурата за защтитенп пријавуваое, закпнските пдредби за защтите 
на укажуваши и за мпжнпста за врщеое защтитенп пријавуваое дп Државната 
кпмисија за спрешуваое на кпрупцијата, Министерствптп за внатрещни рабпти, 
надлежнптп јавнп пбвинителствп или Нарпднипт правпбранител. 

Градпнашалникпт/градпнашалнишката и ракпвпдните структури преземаат мерки сп кпи 
се гарантираат дпверливпста и защтитата на укажувашите. 
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͍͍͔̂ͨͪ͊ͯ͊ͥ ͫͦ ;͍͔ͦ;͙͟ ͔͙ͪͫͯͪͫ 

Интегритетпт се прпмпвира какп дел пд управуваоетп сп шпвешки ресурси вп 
единицата на лпкалната сампуправа. Ппзитивните примери на лишен и прпфесипнален 
интегритет ппстпјанп се прпмпвираат и наградуваат. 

Ракпвпдните лица применуваат етишкп лидерствп, а идентификуваоетп и 
адресираоетп на ризиците е дел пд нивните рабптни задаши. Единицата на лпкалната 
сампуправа прпмпвира птвпрена прганизациска култура каде слпбпднп се дискутира 
за прпблеми, етишки дилеми, недпстатпци и се пбезбедуваат спвети и наспки за нивнп 
разрещуваое. 

 

˩ͺ͙͊ͫͤͦ͟Σ ͔͙ͦͤͦͣ͟;ͤͦ ͙ ͔ͺ͔͙͍ͭͤͦ͟ ͔͔ͪ͊͋ͦͭͥ 

Единицата на лпкалната сампуправа се стреми кпн раципналнп искпристуваое на 
лпкалните ресурси, грижа за имптпт и ресурсите и защтита и унапредуваое на 
живптната средина. Бучетпт на единицата на лпкалната сампуправа се нпси и 
спрпведува преку транспарентен и партиципативен прпцес вп сите фази пд бучетскипт 
циклус, сп примена на бучетираое заснпванп на припритети и рпдпвп пдгпвпрнп 
бучетираое.  

Единицата на лпкалната сампуправа спрпведува систем на јавни набавки сп кпј  се 
ппдигнува квалитетпт и пбемпт на услугите кпи ги исппрашува дп граданите, какп и 
дпвербата на бизнис заедницата кпн единицата на лпкалната сампуправа и нејзината 
администрација, вп спгласнпст сп ппзитивните закпнски прпписи.  

 

͔́ͪ͊ͤͫͨ͊ͪͤͭͤͦͫͭΣ ͦͭ;͔ͭͤͦͫͭ ͙ ͙ͨ͊ͪͭͼ͙͙͍ͨ͊ͭͤͦͫͭ  

Единицата на лпкалната сампуправа се залага за транспарентнп рабптеое и редпвнп и 
навременп ја инфпрмира јавнпста за свпјата рабпта преку свпјата интернет страница, 
ппщтинскипт весник, прес кпнференции, спппщтенија и други алатки. 

Единицата на лпкалната сампуправа пбезбедува брз и лесен пристап дп 
инфпрмациите пд јавен карактер. Распплпжливите инфпрмации прпактивнп се 
пбјавуваат на интернет страницата и редпвнп се ажурираат, вп спгласнпст сп 
пдредбите пд Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер. 

Одлуките се нпсат преку птвпрени и инклузивни прпцеси на кпнсултација на 
засегнатите страни и ппдлежат на механизмите на надзпр и кпнтрпла. 

При прпмпвираое на културата на интегритет, Единицата на лпкалната сампуправа 
спрабптува сп граданските прганизации, бизнис заедницата и другите засегнати страни. 
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͍͍͔̂ͨͪ͊ͯ͊ͥ ͫͦ ͍͙͔͊ͭͭ͟͡  

Ппдпбруваое на услугите щтп им се нудат на граданите е врвен припритет. Единицата 
на лпкалната сампуправа впсппставува систем на рабптеое преку кпј ппстпјанп се 
унапредува рабптеоетп и прпцесите, се намалуваат ризиците и трпщпците, а се 
ппдпбрува мптивиранпста на врабптените и се следат вкупните резултати пд 
рабптеоетп. 

Унапредуваоетп на исппраката и ппдпбруваоетп на квалитетпт на лпкалните услуги се 
врщи преку пдгпвпрнп планираое, управуваое и реализација на прпцесите и 
прпмпвираое на култура на извпнреднпст на јавната администрација, спгласнп 
медунарпднипт стандард ИСО 9001, Заеднишката рамка за прпцена – ЦАФ и други 
стандарди за квалитет вп јавнипт сектпр. 

 

˩͍͙͒ͤ͊͟ ͙ͣͦ͗ͤͦͫͭ ͤ͊ ͔͙͔͗ͤͭ ͙ ͙͔ͣ͊͗ͭ 

Единицата на лпкалната сампуправа се стреми кпн унапредуваое на рпдпвата 
рамнпправнпст вп Спветпт и вп ппщтинската администрација и ја преппзнава важнпста 
пд дпследнп спрпведуваое на пбврските и пдгпвпрнпстите пд Закпнпт за еднакви 
мпжнпсти на жените и мажите. 

Пплитиките кпи ги спрпведува единицата на лпкалната сампуправа се рпдпвп 
сензитивни и настпјуваат да пбезбедат ппдеднаква видливпст, еманципираое, 
пдгпвпрнпст и ушествп и на жените и на мажите вп сите сфери пд ппщтественипт 
живпт. Единицата на лпкалната сампуправа не тплерира никаква директна и 
индиректна дискриминација врз пснпва на ппл, ниту билп какпв пблик на вербалнп, 
невербалнп или физишкп сексуалнп или друг друг вид на впзнемируваое. 

 

IV ˿ͨ ͍͔͍͔ͪͦ͒ͯ͊ͥΣ ͔͔͔ͫ͒ͥ͡ ͙ ͙͍͔͍͔ͫͭͯ͊ͥ͘ 

͍͍͔̂ͨͪ͊ͯ͊ͥ ͫͦ ͙͙ͪ͘ͼ͙ ͦ͒ ͦͪͯͨ͟ͼ͙͊͞ 

Единицата на лпкалната сампуправа впсппставува ефикасен систем на внатрещни 
кпнтрпли и ревизија спгласнп принципите на јавната внатрещна финансиска кпнтрпла.  
Управуваоетп сп ризиците пд кпрупција е важен дел пд системскптп управуваое сп 
ризици вп рамките на тпј систем. 

Градпнашалникпт/градпнашалнишката и ракпвпдните структури на единицата на 
лпкалната сампуправа се пдгпвпрни за прпцена и птстрануваое на ризиците кпи 
придпнесуваат за ппјава на  кпрупција, прпневера, измама, судир на интереси, 
кпристеое влијанија и врски заради дпбиваое ппвластен третман или билп кпја друга 
фпрма на незакпнскп или неетишкп пднесуваое. 
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Ракпвпдителпт на единицата за внатрещна ревизија гп/ја спветува 
градпнашалникпт/градпнашалнишката и сите ракпвпдни лица вп единицата на 
лпкалната сампуправа за управуваоетп сп ризик. 

˿͍͔͍͔ͨͪͦ͒ͯ͊ͥ ͤ͊ ˽͙͙ͦͭ͊ͭ͊͟͡ ͤ͊ ͙͔͎͙͔ͤͭͪͭͭ 

Грижата за спрпведуваое на Пплитиката на интегритет вп Единицата на лпкалната 
сампуправа е индивидуална и кплективна.  

Градпнашалникпт и ракпвпдните структури се пдгпвпрни за впсппставуваое и 
спрпведуваое на системпт на интегритет, какп и за нивна прпмпција преку свпетп 
лишнп пднесуваое и сп преземаое мерки за кплективна прифатенпст на пплитиката на 
интегритет и придржуваое кпн истата пд страна на шленпвите вп Спветпт и 
ппщтинската администрација. 

Градпнашалникпт, шленпвите на Спветпт и сите врабптени вп ппщтинската 
администрација се дплжни да гп пријават секпе казнивп делп ппврзанп сп кпрупција, 
какп и секпја ппвреда на пдредбите пд Закпн за спрешуваое на кпрупцијата и судирпт 
на интереси, за кпи дпзналп вп врщеоетп на свпјата дплжнпст, какп и навпди или 
спмнежи за незакпнскп пднесуваое или ппвреди на кпдекспт. Истп така, тие се 
дплжни да пријават и дпкплку пд нив се ппбара да ппстапат спрптивнп на Уставпт, 
закпн, кпдекс или друг прппис. 

За ппвреди на стандардите за интегритет се ппведуваат дисциплински, прекрщпшни 
или кривишни ппстапки за утврдуваое пдгпвпрнпст вп спгласнпст сп закпн.  

˿͔͔͔͒ͥ͡ ͙ ͙͍͔͍͔ͫͭͯ͊ͥ͘ 

Единицата на лпкалната сампуправа редпвнп и навременп ја инфпрмира јавнпста за 
слушаите на ппвреда на етиката и интегритетпт, преземените мерки и резултати, 
следејќи ги принципите на фер и сппдветнп ппстапуваое и защтита на приватнпста и 
дпверливпста. 

Градпнашалникпт ппределува лице за интегритет  лице  за интегритет кпе  дава спвети 
и наспки вп пбласта на етиката и интегритетпт. 

Единицата за лпкална сампуправа спрабптува сп Државната кпмисија за спрешуваое 
на кпрупцијата и други институции вклушени вп превенција и бпрба прптив 
кпрупцијата. 

 

 ОПШТИНА НЕГОТИНО 
       Градпнашалник 
                                                                                                                  Тони Делков с.р. 


