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                                                        КОДЕКС НА ЕТИКА 

на вработените во ЛЕСНА дооел -Скопје 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Што представува нашиот Кодекс на однесување и која е неговата цел? 

 

Нашиот Кодекс на однесување представува збир од политики и практики поврзани со индивидуалното и 

деловното однесување на вработените во ЛЕСНА споени во еден документ. Кодексот има за цел да ги 

поддржи вработените во применувањето на највисоки стандарди на однесување, интегритет и чесност во 

работењето и со тоа да даваат полн придонес во градењето на угледот, ефикасноста, профитабилноста и 

квалитетот на работењето на ЛЕСНА. 
 

Зошто е важен Кодексот на однесување? 

 

Кодексот на однесување  поставува стандарди на одговорно однесување кои се очекува да ги следат сите 

вработени во ЛЕСНА и представува практично упатство за тоа како да се справиме со важни етички и правни 

прашања. Кодексот на однесување е важен како насока за деловно однесување согласно меѓународно 

прифатените етички стандарди. Тој НЕ ПРОПИШУВА НОВИ ОБВРСКИ на вработените, туку само писмено ги 

дефинира стандардите по кои се очекува вработените да се раководат во своето работење. 
 

Кому е наменет Кодексот на однесување? 

 

Кодексот се однесува на секој вработен во ЛЕСНА, без разлика на позицијата или локацијата.  Освен тоа 

сите надворешни соработници, изведувачи или дистрибутери кои вршат одредени дејности во име на 

ЛЕСНА се должни да го почитуваат и применуваат  Кодексот на однесување.  

    

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Правилата на кодексот се темелат врз следните принципи: 

1.Принцип на законитост во работењето 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен да работи согласно сите Законски и Подзаконски акти 

произлезени од државното законодавство а кои задираат во нашиот домен на работа. 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен да обезбеди непречена контрола и ревизија на неговото 

работење, како внатрешна, така и од страна на надворешни овластени органи. 

• Вработените не смеат да помагаат во кршењето или да прикриваат кршење на законитоста, а 

доколку забележат такво нешто треба веднаш да го известат  работодавецот.  

2.Принцип на професионално однесување 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен квалитетно, темелно, навремено, ефикасно и со најмалку можни 

трошоци да ги извршува работните обврски.  

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен да доаѓа навремено, уредно и пристојно облечен на работното 

место.  

• Секој вработен во ЛЕСНА треба да се воздржува од какво било дејство кое може да го дискредитира 

или искомпромитира неговиот личен интегритет и углед или интегритетот на ЛЕСНА.  

• Надворешните активности на вработените не смеат да му наштетат на угледот на ЛЕСНА и 

извршувањето на функциите на фирмата.  
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• Во вршење на професионалните обврски, вработениот е должен да се однесува цивилизирано, 

професионално и учтиво во секое време и во сета комуникација, усна или писмена, кон сите 

коминтенти, како и во меѓусебните односи со работодавачот и колегите.  

3.Принцип на однесување кон коминтентите 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен коминтентите да ги опслужува брзо и ефикасно, секогаш со 

насмевка, со почит, да им се обраќа со персирање, и никогаш да не се однесува супериорно, 

понижувачки или индиферентно. 

• Секој вработен во ЛЕСНА треба да избегнува пред коминтентите да врши лични работи (јадење, 

пушење, приватни телефонски разговори, весници или интернет) кои не се поврзани со работата. 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен мирно, сталожено и трпеливо да ги решава недоразбирањата и 

проблемите кои можат да произлезат во комуникацијата со коминтентите. 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен брзо, со еднаков пристап, со точни и целосни информации да ги 

опслужува коминтентите и да им предлага услуги за кои ќе оцени дека најмногу им одговараат на 

истите. 

• Вработените во ЛЕСНА не смеат да се инволвираат во политички разговори со коминтентите или 

било какви разговори кои можат да предизвикаат политичка, национална, верска или социјална  

нетрпеливост. 

• Вработените во ЛЕСНА мора да избегнуваат давање изјави или влегување во дискусии или односи 

со коминтенти или деловни партнери кои се спротивни на законите или кои му даваат на 

коминтентот право да дејствува против интересите на ЛЕСНА. 

• Вработените избегнуваат релации со коминтенти кои би можеле да бидат водени од идејата за 

остварување на лична корист а на штета на интересите на фирмата. 

4.Принцип на однесување кон колегите/соработниците 

• Секој вработен е должен во непосредната деловна комуникација со соработниците да настапува 

трпеливо, љубезно и кооперативно, со нормален разговарачки тон. 

• Вработените во ЛЕСНА се должни правата и интересите на соработникот да ги чуваат како свои. 

• Хиерархиската поставеност строго се почитува се додека истата е во духот на деловното 

функционирање и подобрување на фирмата и не задира во приватноста на вработените вон 

работното време или вон работното место. 

• Вработените во ЛЕСНА се воздржуваат од јавни испади, претерани реакции и одраз на сопствена 

некултура и непочитување секогаш, а особено во присуство на трети лица. 

5.Принцип на однесување кон имотот и материјалните ресурси на фирмата 

• Имотот и материјалните ресурси на фирмата вработените во ЛЕСНА ги ползуваат внимателно, 

рентабилно и добронамерно. 

• Доделените материјални средства за извршување на работата (компјутери, фиксни и мобилни 

телефони, автомобили и тн.) вработените во ЛЕСНА ги користат совесно и во согласност со намената 

и целта за која се доделени. 

• При целокупното ракување со имотот на фирмата вработените во ЛЕСНА се раководат од принципот 

дека се што не сакаат да биде направено со нивниот личен имот, истото самите не го прават врз 

имотот на фирмата. 

6.Принцип на информираност 

• Секој вработен во ЛЕСНА е должен да биде информиран најмалку со основните информации за 

стоките и услугите кои ги нуди ЛЕСНА заради достапност на информациите за секого и на секое 

место. 
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7.Принцип на професионална компетентност 

• Сите знаења здобиени со редовно школување, дополнителни усовршувања и работно искуство, 

вработените во ЛЕСНА ги употребуваат во компетентно извршување на работните задачи со што ќе 

придонесат во унапредувањето на работата и професионалноста на ЛЕСНА. 

• Своите знаења вработените во ЛЕСНА несебично ги споделуваат со колегите со цел подигнување на 

вкупната професионална компетентност на ЛЕСНА.  

8.Принцип на доверливост на информациите 

• Вработените во ЛЕСНА, со максимална дискреција ги третираат информациите до кои доаѓаат 

врзано за коминтентите и истите ги користат исклучиво за намената за која истите се добиени. 

• Деловните информации врзани за работењето на фирмата, набавни цени на производи и други 

информации со кои управуваат, вработените во ЛЕСНА се должни да ги третираат како деловна 

тајна која се должни да ја сочуваат. 

• Вработените не смеат да ползуваат било какви деловни информации достапни по службен пат а во 

интерес на стекнување сопствена материјална или друга корист, спротивно на интересите на 

фирмата.  

9.Принцип на јавен настап 

• Кога вработениот како поединец  јавно или во медиуми ја коментира работата на фирмата, неговите 

ставови треба да бидат во согласност со официјалните ставови на ЛЕСНА. 

10.Принцип на лојална конкуренција 

• Вработените во ЛЕСНА се должни да ја почитуваат конкуренцијата и да не создаваат нелојална 

конкуренција. Вработенте се должни да градат добри односи со конкуренцијата а притоа да ја 

зачуваат деловната тајна на ЛЕСНА.    

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Непочитувањето на принципите на етичкиот Кодекс на ЛЕСНА, повлекува одговорност на вработениот за 

која истиот ќе биде соодветно санкциониран. 

Работењето на вработените ќе биде оценувано со постапка во која покрај точноста и ажурноста во 

работењето ќе биде оценувана и нивната професионалност, коректност и услужливост како наспрема 

коминтентите, така и наспрема соработниците. 

Вработените во ЛЕСНА, угледот на фирмата постојано го доизградуваат со чесно, фер, ефикасно, 

квалитетно, етичко работење. 

Овој Кодекс влегува во сила со денот на потпишување од страна на Директорот на ЛЕСНА. Истиот 

представува официјален документ на фирмата . 

Кодексот е истакнат на јавно место во фирмата, истиот го потпишува секој вработен и е должен да го 

применува низ секојдневното работење. 

 

ЛЕСНА дооел-Скопје 

директор 

Славчо Мушкарски                                         Скопје, 01.01.2014 


