
 

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ 
ЗА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО 

СИГРЕ

 
Согласно член 12 од Статутот на МАКО СИГРЕ, Собранието на МАКО СИГРЕ на 

седницата од 25. февруари 2011 година донесе 
 

 

ПРОГРАМА 
за етика и сообразност на МАКО СИГРЕ 

 

Етика и сообразност - Вовед 

Македонскиот национален комитет во СИГРЕ, како здружение на граѓани, 
согласно својот Статут го сообразува работењето со важечките закони во Република 
Македонија. 

Во еден дел од своето делување, кога се појавува како деловен субјект, МАКО 
СИГРЕ ја гарантира својата репутација за независност, објективност и интегритет 
преку одржување на највисоките стандарди за деловна етика. Тоа вклучува 
сообразност со духот и писмото на сите важечки закони и политики, избегнување на 
конфликт на интереси, охрабрување на членовите да известуваат за проблемите и 
етичките грижи, како и истражување и решавање на таквите проблеми и грижи.  

Програма за етика и сообразност и спроведување 

Со таква цел, за да ги исполни овие стандарди, Извршниот одбор на МАКО 
СИГРЕ формално подготви Програма за етика и сообразност и ќе го следи нејзиното 
спроведување. 

Уште позначајно е тоа што програмата ја негува репутацијата на интегритет на 
МАКО СИГРЕ, која претставува вредност од суштинско значење за одржувањето на 
научната и техничката репутација на МАКО СИГРЕ и за постигнување на мисијата на 
здружението во однос на јавниот интерес.    

Со Програмата за етика и сообразност раководи Претседателот на МАКО СИГРЕ, 
кој директно  известува за активностите според програмата пред Извршниот одбор на 
МАКО СИГРЕ. 

Програмата ќе биде надоградувана во согласност со новата легислатива 
и пракса во Македонија за предметната проблематика. 

Известување за  сознанија поврзани со етиката и сообразноста  

Сите имаат одговорност за известување за сознанијата поврзани со етичките 
проблеми и можните повреди на политиката на МАКО СИГРЕ или правото. Ако некој 
член на МАКО СИГРЕ се сомнева или знае за одредена повреда на политиката, правото 
или етичките стандарди на МАКО СИГРЕ, тој остварува контакт со МАКО СИГРЕ преку 
писмо или електронска пошта или лично, со член на извршниот или надзорниот 
одбор.   
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Како МАКО СИГРЕ се справува со пријавените повреди 

Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ ги разгледува и одлучува по поплаките кои се 
однесуваат на повредите на етиката и на политиката.  

За случај во кој Извршниот одбор нема да успее да го разреши прашањето, 
истиот е должен да го постави пред Собранието. Истата можност ја има и членот кој 
го поставил прашањето.  

Неодмазничка политика (политика која се однесува на лицата кои пријавуваат 
нелегални дејствија) 

МАКО СИГРЕ не толерира никаква форма на одмазда против никој член, 
изведувач или друга трета страна поради пријавување на закана од или тековни, 
минати или сомнителни повреди на етичкиот кодекс, политиките на МАКО СИГРЕ или 
друго незаконско однесување. Ваквите дејствија ги поткопуваат напорите на МАКО 
СИГРЕ за откривање и разрешување на неправилно однесување и се строго забранети.  

Конфликт на интереси 

Политиката на МАКО СИГРЕ налага сите негови членови да избегнуваат реален 
или очигледен конфликт на интереси. Реален конфликт на интереси е личен интерес 
за кој постои голема веројатност дека може да предизвика независниот набљудувач 
да заклучи дека лицето кое извршува работа за МАКО СИГРЕ не може да донесе 
непристрасна одлука, да му даде непристрасен совет на МАКО СИГРЕ, да донесе 
независна оцена, или да биде објективно во однос на техничките резултати на МАКО 
СИГРЕ. Очигледен конфликт на интереси се појавува кога постои голема веројатност 
личните интереси да предизвикаат независниот набљудувач да ја доведе во прашање 
правичноста на лицето кое извршува работа во име на МАКО СИГРЕ. Реалниот и 
очигледниот конфликт на интереси мора да се избегнуваат, и тоа на следниот начин:     

• членовите не смеат да го користат членството во МАКО СИГРЕ за реална или 
очигледна корист или предност за самите нив или за некое друго приватно 
лице; 

• членовите не смеат да ја злоупотребат својата позиција, без оглед дали е 
реална или очигледна, и мора да избегнуваат активности коишто можат 
негативно да влијаат врз јавната доверба во интегритетот на МАКО СИГРЕ; 

• овој стандард за однесувањето вклучува, но не е органичен на, реални, 
потенцијални или очигледни конфликти на интереси или профит од:  

−  организации коишто воспоставиле деловни или договорни односи со МАКО 
СИГРЕ; 

−  организации чиишто предлози чекаат склучување договори или поддоговори 
со МАКО СИГРЕ;   

• примарната одговорност на членовите е да утврдат дали тие се или се чини 
дека можат да бидат во позиција на реален или очигледен конфликт на 
интереси меѓу нив и другите интереси или односи што тие ги имаат, особено 
оние кои ги вклучуваат нивните семејни, деловни, лични или финансиски 
односи; 

• членовите мора навремено да ги пријават ваквите конфликти на интереси во 
пишана форма и да се оградат од ситуации кога сметаат дека реален, 
очигледен или потенцијален конфликт на интереси постои или би можел да 
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постои. Пријавивањето на ваквите случи мора да содржи колку што е можно 
повеќе детали, за МАКО СИГРЕ да може ефективно да ја истражи ситуацијата.  

Политика за чување и уништување на документи 

Чувањето на документацијата е во согласност со Статутот на МАКО СИГРЕ. 

Во сегашните, расположиви, услови документацијата се чува на адресата на 
МАКО СИГРЕ и во Лабораторијата за висок напон на ФЕИТ, а документацијата на 
Студиските комитети е кај секој од нив поединечно. 

Кога ќе се создадат соодветни услови целокупната документација ќе биде 
сместена на едно место. 

Политиката на МАКО СИГРЕ во поглед на документација е следната: 

• производите од работата на членови на МАКО СИГРЕ во телата и органите на 
СИГРЕ Париз се задржуваат за  неопределено време во седиштетот на СИГРЕ во 
Париз, Франција; 

• копии од сите документи на СИГРЕ Париз чии автори или ко-автори се  
членовите на МАКО СИГРЕ и се објавени од седиштетот на СИГРЕ Париз се 
задржуваат за неопределено време во седиштетот на СИГРЕ во Париз, 
Франција; 

• пишаните финансиски извештаи и годишните завршни сметки, вклучително 
даночните обврски, се чуваат на адресата на МАКО СИГРЕ како трајна 
документација; 

• испратените и примени фактури, по реализацијата, се чуваат на адресата на 
МАКО СИГРЕ за период од шест години;  

• пишаните извештаи за работа, за активности, одлуки и записници од 
Собранието и од Извршниот одбор и актите на здружението (верзиите со 
измени) се чуваат на адресата на МАКО СИГРЕ на рок 10 години, а истите на 
магнетен медиум се чуваат на неопределено време;  

• актуелните акти на здружението се чуваат на адресата на МАКО СИГРЕ во 
пишана форма и на магнетен медиум на неопределено време;  

• сите актуелни акти на МАКО СИГРЕ, одлуки и записници од работата на 
Собранието и одлуки на Извршниот одбор се објавени на веб-страната на МАКО 
СИГРЕ (www.mako-cigre.org.mk) 

• актуелните списоци на членови во органите и телата на МАКО СИГРЕ се 
објавени на веб-страната на МАКО СИГРЕ (www.mako-cigre.org.mk); 

• евиденција за доделените награди на МАКО СИГРЕ се чува за неограничено 
време и е достапна на вебсајтот на МАКО СИГРЕ (www.mako-cigre.org.mk); 

• историјата на МАКО СИГРЕ и нејзините активности се ажурираат на неколку 
години и се достапни на вебсајтот на МАКО СИГРЕ (www.mako-cigre.org.mk); 

 

Број 246 

28. февруари 2011 година 

 

 


