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ПОЛИТИКА ЗА ДЕЛОВНА ЕТИКА  

 
 

Подрачје на примена 
Оваа политика ги дефинира барањата за деловна етика кои важат за сите Вработени во 
Компанијата, вклучувајќи ги нејзините Подружници и Деловни Партнери. 
 

Основни барања 

 Секој Вработен треба да ги извршува своите обврски согласно највисоките етички и 
морални стандарди и во најдобар интерес на Компанијата; 

 Секој Деловен Партнер (т.e. Добавувач, Изведувач, Консултант, Купувач и други 
органи) треба да постапува согласно највисоки етички и морални стандарди и согласно  
политиките, процедурите и правилата на Компанијата; 

 Целосна усогласеност со националната законска легислатива; 

 Во сите околности да се постапува професионално и искрено; 

 Вработените да го стават интересот на Компанијата пред својот личен интерес, во 
случај на конфликт; 

 Фер третман и постапување од страна на нашиот персонал кон нашите Деловни 
Партнери при донесување на деловни одлуки. 

 
Усогласеност 

 Усогласување со Политиката за Деловна етика обезбедуваме преку систем на 
процедури, кои ги опфаќаат формирањето на комисија за набавка, изјавите за 
подароци и забава, изјавите за интересот кон нашите Деловни Партнери, 
корпоративните записи, проверки и испитувања, користење на ресурсите во 
компанијата, дисциплинската процедура и пренесување на доверливи информации; 

 Секој настанат, потенцијален или согледан конфликт на интереси, треба веднаш да 
биде пријавен на било кој член од раководството или одделот за безбедност; 

 Деловните Партнери да добиваат информации од раководството на компанијата, 
доколку се сомневаат околу етичкото однесување, постапување и/или дејствување; 

 Секое сомневање за постоење на некоја неетичка активност во Компанијата или 
активност, која е поврзана со интересите на Компанијата треба да биде пријавено, за 
што постојат повеќе можности опишани во Процедурата за Деловна етика. Компанијата 
ја гарантира анонимноста на поднесувачот на пријавата; 

 Раководството да ја објави и достави Политиката за Деловна Етика и Процедурите до 
својот персонал. 
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