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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заради обезбедување на законито, чесно, транспарентно и одговорно работење на 
членовите на Владата на Република Северна Македонија, замениците на министрите и 
носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2021 година, утврди

КОДЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ ЗА ЕТИЧКО 
ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ 

ФУНКЦИИ ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА

Член 1
Во Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни 

функции именувани од страна на Владата („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.232/20), по членот 2 се додава нов наслов и нов член 2- а, кои гласат:

,,Назначување на член на Владата одговорен за следење на спроведување на Кодексот

Член 2-a
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија назначува член на 

Владата одговорен за  следење  на спроведување на овој кодекс, да промовира однесување 
согласно Кодексот и да го следи придржувањето до него од страна на носителите на 
извршните функции  (во натамошниот текст: член на Владата одговорен за следење на 
спроведување на Кодексот). 

За советувањe за практична примена на одредбите од овој кодекс, од страна на членот 
на Владата одговорен за следење на спроведување на Кодексот се назначува лице 
задолжено за  советувањe за практична примена на одредбите од овој кодекс, етички 
прашања и интегритет (во натамошниот текст: лице за советување за примена на 
одредбите од Кодексот) и истото го објавува на веб-страницата на Владата.".

Член 2
Во член 13 ставот 3 се менува и гласи: 
„Носителите на извршни функции кои имаат намера да учествуваат во избори по 

потврдувањето од надлежната изборна комисија за кандидат согласно Изборниот законик 
писмено го известуваат претседателот на Владата и членот на Владата одговорен за 
следење на спроведување на Кодексот.“.

Член 3
 Членот 22 се менува и гласи:  
„На барање на членовите на Владата, замениците на министрите и другите именувани 

функционери од Владата, по сопствена иницијатива или по допрен глас, лицето за 
советување за примена на Кодексот, ќе ги советува за било какво прашање на однесување 
и етичко прашање поврзано со овој кодекс и ќе даде генерални препораки за понатамошно 
постапување.

Носителите на извршни функции соработуваат со членот на Владата одговорен за 
следење на спроведување на Кодексот и му ги прават достапни сите релевантни 
информации кои тој ќе ги побара, освен оние кои имаат карактер на класифицирани 
информации. 
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Носителите на извршни функции веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на 
сторување или сознание за непочитување на одредбите од овој кодекс,  го информираат 
претседателот на Владата и членот на Владата одговорен за следење на спроведување на 
Кодексот, во случај на постоење сомнеж кој се однесува на примената на овој кодекс при 
извршување на функцијата односно должноста.”.

Член 4
Членот 23 се менува и гласи: 
„Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, членот на Владата одговорен 

за спроведување на Кодексот, писмено го опоменува носителот на извршната  функција 
дека го прекршил Кодексот и му укажува во рок од три дена од доставувањето на 
опомената да го поправи однесувањето.

Доколку носителот на извршна функција во рокот од ставот 1 на овој член, не го 
поправи однесувањето,  членот на Владата одговорен за следење на спроведување на 
Кодексот, доставува мислење  до претседателот на Владата, врз основа на кое 
претседателот на Владата може да одлучи да примени некоја од следниве мерки:

 - официјална критика  во јавноста за однесувањето на лицето кое не го почитувало овој 
кодекс и укажување да го поправи однесувањето при што истата може и да ја објави на 
веб-страницата на Владата, 

- политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на носителот на 
извршна функција или предлог за негово разрешување и/или 

- покренување на иницијатива за информирање на надлежни институции, најдоцна во 
рок од еден месец од денот на дознавањето за непочитувањето на овој кодекс, закон, 
особено Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за заштита 
на укажувачи и Законот за лобирање.“.

Член 5
Во членот 24 по зборовите „советниците“ се додаваат зборовите „и секретарите и 

помошниците секретари во секретаријатите во Канцеларијата на претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија“. 

Член 6
Овој кодекс се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-7545/1 Прв заменик на претседателот
13 јули 2021 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
 Artan Grubi, с.р.


