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ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 

Врз пснпва на член 16-а став 2 алинеја 18 пд Закпнпт за инспекциски надзпр („Сл. весник 
на РМ“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13 и 41/14), Инспекцискипт спвет дпнесе 

ЕТИЧКИ КОДЕКС  
НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

I. Општи пдредби 

Член 1 

1) Сп пвпј кпдекс сe ппределуваат пснпвните принципи на пднесуваое и рабптеое на 
инспектприте, сп цел да се пбезбеди ппчитуваое на закпнитпста, прпфесипналнипт 
интегритет и ефикаснпста при вршеоетп на дплжнпстите, вп рамките на Уставпт и 
закпните и медунарпдните дпгпвпри ратификувани пд страна на Република Македпнија. 

2) Инспектприте се дплжни да се придржуваат кпн пдредбите на пвпј кпдекс. 

II. Оснпвни принципи 

Член 2 

1) Оснпвни принци вп рабптеоетп на инспектприте спгласнп пвпј кпдекс се:  
- стручнпст, спвеснпст, чеснпст и пдгпвпрнпст вп вршеоетп на рабптните задачи и пбврски 
вп спгласнпст сп Уставпт, закпните, ппдзакпнските акти, ратификуваните медунарпдни 
дпгпвпри, без дискриминација или ппвластуваое и без никакпв личен интерес,  
- ппсветенпст вп рабптеоетп,  
- чуваое на свпјпт углед и дпстпинствп и угледпт на инспекциската служба, сп 
избегнуваое на ситуации и пднесуваоа штп мпжат да наштетат на интереспт или угледпт 
на инспекциската служба,  
- избегнуваое на кпристеое на статуспт или влијание за задпвплуваое на сппствени 
материјални и лични интереси или интереси на членпвите на нивните семејства,  
- избегнуваое секакпв вид на етички некпректнп пднесуваое,  
- ппчитуваое на тудите права и дпстпинствп. 

Лична пдгпвпрнпст 



Член 3 

1) Инспектприте се дплжни да ги ппчитуваат и да се придржуваат кпн пдредбите пд пвпј 
кпдекс и да се заппзнаат сп ппследиците пд неппчитуваоетп и непридржуваоетп кпн 
истипт. 

Члeн 4 

1) Инспектприте се дплжни да ги следат, прпучуваат и сппдветнп да ги применуваат 
закпните и другите акти штп се ппврзани сп извршуваоетп на службените дплжнпсти. 

2) Инспектприте се дплжни рабптните пбврски да ги извршуваат сп внимание, 
трудпљубивпст, прпфесипналнпст и интегритет. 

Члeн 5 

1) Инспектприте не смеат да ги злпупптребуваат пвластуваоата и статуспт на инспектпр. 

2) Инспектприте се дплжни да се пднесуваат на начин кпј ќе ја пдржува, ппдпбрува и 
зајакнува репутацијата и прпфесипналната рабпта на инспектприте. 

Ппчитуваое на правптп 

Члeн 6 

1) Инспектприте при вршеоетп на службените дплжнпсти се дплжни да ги ппчитуваат 
Уставпт, закпните, ппдзакпнските акти, актите на инспекциската служба, какп и 
ратификуваните медунарпдни дпгпвпри. 

Члeн 7 

1) Инспектприте се дплжни да гп инфпрмираат неппсреднипт ракпвпдител, дпкплку 
прптив нив е ппведена ппстапка за утврдуваое кривична пдгпвпрнпст. 

Член 8 

1) Вп случај кпга пд инспектприте се бара да дејствуваат на неетички начин или на друг 
начин кпј претставува кршеое на пвпј кпдекс, тие за тпа писменп ќе гп инфпрмираат 
неппсреднипт ракпвпдител. 

2) Дпкплку бараоетп за недпзвпленптп пднесуваое пптекнува пд неппсреднипт 
ракпвпдител, вп тпј случај инфпрмацијата пд став 1 на пвпј член ќе се дпстави дп 
неппсреднипт ракпвпдител на издавачпт на наредбата, пднпснп налпгпт. 



3) Ракпвпдителпт е дплжен да да ги испита навпдите вп инфпрмацијата пд став 1 на пвпј 
член, а вп случај кпга ќе се пптврди ппстпеоетп на истите, ќе иницира преземаое на 
сппдветни мерки. 

Непристраснпст 

Член 9 

1) При извршуваое на службените дплжнпсти инспектприте нема да бидат пристрасни, 
пднпснп ќе пбезбедат еднакпв третман на сите субјекти. 

Члeн 10 

1) При дпнесуваое на кпнкретна пдлука и при решаваое за правата, пбврските и 
интересите на граданите и правните лица, инспектприте нема да се ракпвпдат пд 
ппгрешна, непправдана или неразумна пцена на фактичката спстпјба заради предрасуди, 
пстваруваое на амбиции за напредуваоетп вп кариерата, судир на интереси, 
заплашенпст или закани пд претппставените или пд лицата кпи се засегнати сп 
ппределена пдлука или решение. 

Однпси сп странки 

Член 11 

1) Инспектприте вп пднпсите сп субјектите се дплжни да се пднесуваат кпректнп, 
прпфесипналнп и сп дплжнп внимание кпн нивните права. 

2) При ппдгптпвката на пишани материјали, пдлуки или решенија какп и вп друга 
кпмуникација сп јавнпста, инспектприте се дплжни да кпристат јасен и разбирлив јазик. 

Член 12 

1) При службени кпнтакти сп јавнпста, инспектприте се дплжни се легитимираат. 

Член 13 

1) Вп пднпсите сп субјектите инспектприте ќе внимаваат на свпјата безбеднпст, 
безбеднпста на свпите кплеги, какп и на безбеднпста на учесниците вп инспекцискипт 
надзпр. Акп настане ситуација на нарушуваое на личната безбеднпст, безбеднпста на 
кплегите или безбеднпста на учесниците вп инспекцискипт надзпр, инспектприте ќе 
ппбараат ппдршка пд стручнп псппспбен перспнал. За сите пвие случаи ќе гп 
инфпрмираат неппреднипт ракпвпдител, пднпснп вп негпвп птсуствп ппвиспкипт 
ракпвпден рабптник. 



Ппдарпци, награди и и друг вид на кприст 

Член 14 

1) Инспектприте при извршуваоетп на службените дплжнпсти не смеат да примаат и 
изнудуваат ппдарпци, награди и друг вид на кприст штп мпже да влијае врз дпнесуваоетп 
на пдлуките. 

2) Обидите на субјектите на инспекциски надзпр да ппнудат билп каква кприст вп замена 
за услуга или ппвластен третман, инспектприте веднаш ќе ги пријават вп писмена фпрма 
дп неппсреднипт ракпвпдител, пднпснп вп негпвп птсуствп на ппвиспкипт ракпвпден 
рабптник. 

Член 15 

1) Инспектприте се дплжни ппдарпк пставен вп рабптните прпстприи без нивнп знаеое и 
вплја, без пдлагаое писменп да гп предадат на инспекциската служба преку 
неппсреднипт ракпвпдител, пднпснп вп негпвп птсуствп преку ппвиспкипт ракпвпден 
рабптник. 

Члeн 16 

1) Инспектприте кпи се вклучени вп ппстапка за јавна набавка нема да прифаќаат 
ппдарпци или друга кприст пд ппстпјните или идни учесници вп ппстапката за јавна 
набавка за да не се излпжат на претппставки за нечеснп рабптеое при вршеое на 
набавките. 

Избегнуваое на судир на интереси 

Члeн 17 

1) Инспектприте при извршуваоетп на службените пбврски се дплжни да ги ппчитуваат 
пдредбите пд Закпнпт за спречуваое на судир на интереси и да ппстапуваат спгласнп 
истипт. 

2) Кпга инспектприте ќе дпзнаат за пкплнпсти штп укажуваат на ппстпеое на судир на 
интереси, дплжни се веднаш да ппбараат да бидат иземени и да запрат сп свпетп 
ппстапуваое. 

Член 18 

1) Инспектприте нема да кпристат службени инфпрмацији за да пстварат свпи приватни 
интереси или интереси на други лица. 



Пплитички активнпсти 

Член 19 

1) Инспектприте ги извршуваат свпите рабптни задачи, пбврски и пвластуваоа на 
пплитички неутрален начин. 

Член 20 

1) Инспектприте нема јавнп да гп застапуваат или изразуваат свпетп пплитичкп убедуваое 
вп вршеоетп на рабптата и пвластуваоата. 

2) При вршеоетп на свпите пвластуваоа инспектприте нема да вршат пплитички 
активнпсти бидејќи сп тпа ја ппткппуваат дпвербата на граданите и правните лица вп 
нивната сппспбнпст да ги извршуваат службените дплжнпсти на пплитички непристрасен 
начин. 

Член 21 

1) Вп пднпсите сп јавнпста, какп и вп пднпсите сп свпите кплеги, инспектприте нема да ја 
сппменуваат, истакнуваат или ппсреднп да ја ставаат дп знаеое свпјата припаднпст кпн 
пдредена пплитичка партија. 

Член 22 

1) Инспектприте не смеат да ги врбуваат физичките и правните лица, какп ни свпите 
кплеги, да пристапат кпн пдредена пплитичка партија, ниту ќе ги пптикнуваат да гп стпрат 
тпа ветувајќи им билп какви бенефиции при спрпведуваое на инспекцискипт надзпр, 
пднпснп напредпк вп службата. 

Однесуваое сп рабпти ппврзани сп пари 

Член 23 

1) При рабпта сп службени пари, инспектприте ќе ги применуваат следните принципи:  
- службените пари ќе се трпшат мудрп и наменски,  
- трансакциите каде штп се вклучени службени пари мпраат да бидат закпнски,  
- самп пвластени лица мпжат да дпнесуваат пдлуки за финансиски пбврски. 

Дпверливпст и упптреба на службени инфпрмации 

Член 24 



1) Без претхпднп пвластуваое пд страна на неппсреднипт ракпвпдител, а вп негпвп 
птсуствп на ппвиспкипт ракпвпден рабптник, инспектприте нема на непвластени лица да 
пренесуваат службени инфпрмации кпи ги дпбиле за време на вршеое на свпите 
пвластуваоа. Ова правилп се пднесува на сите дпкументи и инфпрмации вклучувајќи ги и 
тие евидентирани пп електрпнски пат. 

2) Инспектприте при вршеоетп на свпите службени дплжнпсти се дплжни да ја ппчитуваат 
тудата приватнпст. 

Член 25 

1) Инспектприте нема да ги злпупптребат службените инфпрмации за лични цели, за 
искпристуваое на лица врз пснпва на инфпрмациите дпбиени преку дпверливи дпсиеа и 
нема да ги птстрануваат, менуваат или уништуваат истите. 

Упптреба на средствата за рабпта и средствата за легимитираое 

Член 26 

1) Инспектприте максималнп екпнпмичнп и ефикаснп ќе управуваат и ќе ги кпристат 
средствата за рабпта, ппремата и другите предмети кпи им се дпверени за извршуваое на 
нивните пвластуваоа и ќе бидат активни вп спречуваоетп на нивнп незакпнскп 
кпристеое. 

Ппкрај претхпднптп, инспектприте ќе се грижат за безбеднпста, за да спречат да дпјде дп 
пштетуваое на дпверените средства. 

Член 27 

1) Инспектприте нема да ги кпристат средствата за службена идентификација (службена 
легитимација, магнетна картичка, факсимил, лпзинка и другп) надвпр пд пвластуваоата за 
кпи истите ги ппседуваат. 

2) Средствата за службена идентификација инспектприте ќе ги чуваат сп пспбенп 
внимание, секпе пштетуваое навременп ќе гп птстранат, а пп завршуваое на рабптнипт 
пднпс ќе ги предадат на инспекциската служба. 

Рабптна средина 

Член 28 

1) Инспектприте имаат правп на здрава и безбедна рабптна средина без дискриминација 
и малтретираое пд билп какпв вид. 



Член 29 

1) Инспектприте не смеат да внесуваат, упптребуваат или да се ппд дејствп на алкпхпл и 
психптрппни супстанции за време на извршуваое на службените дплжнпсти. 

2) Инспектприте не смеат да пушат на места каде штп тпа е забранетп, какп ни при 
извршуваоетп на пбврските на јавни места. 

Член 30 

1) Облеката и изгледпт на инспектприте ќе биде сппдветна на рабптните пбврски, уредна, 
чиста и средена, при штп ќе се ппчитуваат важечките прпписи. 

Однесуваое вп приватнипт живпт 

Член 31 

1) Инспектприте вп приватнипт живпт ќе избегнуваат билп каквп пднесуваое кпе би 
мпжелп да ја намали дпвербата на јавнпста вп инспекциската служба. 

Член 32 

1) Инспектприте ќе избегнуваат активнпсти кпи се вп кпнфликт сп закпнските и етичките 
нпрми, а кпи би мпжеле да бидат причина за нивна уцена при вршеоетп на службените 
задачи. 

Одгпвпрнпст за неппчитуваое на пдредбите на кпдекспт 

Член 33 

1) За ппстапуваое спрптивнп на пдредбите утврдени сп пвпј кпдекс, инспектпрпт 
пдгпвара дисциплински. 

III. Завршни и препдни пдредби 

Член 34 

1) Ракпвпдителите на инспекциските служби се дплжни да вршат надзпр над правилната 
примена на пдредбите на пвпј кпдекс. 

2) Ракпвпдителите на инспекциските служби се дплжни сп пвпј кпдекс да ги заппзнаат 
инспектприте вп инспекциските служби сп кпи ракпвпдат. 



Член 35 

1) Овпј Кпдекс влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваое вп „Службен весник на 
Република Македпнија“ 

Бр. 03-166/1  Претседател 

7 јули 2014 гпдина  на Инспекциски спвет, 

Скппје Ванчп Каргпв, с.р. 

 
  

 


