
 
 

КОДЕКС НА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ЦИВИЛ 
 

ЧЛЕН 1: ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ 

Членовите, соработниците, волонтерите и поддржувачите на ЦИВИЛ се придржуваат кон овој Кодекс на 
етичко однесување. Основни документи на кои се повикува секој поединец или група во рамките на ЦИВИЛ 
се: 

1. Статут на ЦИВИЛ 
2. Визија, мисија и клучни вредности на ЦИВИЛ 
3. Кодекс на етичко однесување на ЦИВИЛ 
4. Универзална декларација за човекови права 
5. Европска конвенција за човекови права 
6. Уставните одредби на Република Македонија кои се во согласност со: Универзална декларација за 

човекови права, Европска конвенција за човекови права и Статут на ЦИВИЛ 
7. Други меѓународни документи, законска регулатива на РМ, јавни и интерни документи кои се во 

согласност со визијата, мисијата и клучните вредности на ЦИВИЛ.  

Без исклучок, секој член на структурата на ЦИВИЛ, соработник/чка, поединец или група во релација со ЦИВИЛ 
има обврска строго да се придржува кон клучните вредности и Кодексот на етичко однесување кои се 
негуваат во организацијата. Клучните вредности во ЦИВИЛ се опишани во Статутот на ЦИВИЛ и подолу, во 
пречистена форма. 

 

ЧЛЕН 2: КЛУЧНИ ВРЕДНОСТИ НА ЦИВИЛ 

ЦИВИЛ и сите негови членови, проектни тимови, соработници, активисти, волонтери и партнери даваат 
непоколеблива заложба за почитување и спроведување на наведените вредности преку континуирано и 
ефективно дејствување што се темели на почитувањето на човековите права и слободи, нивната 
универзалност и неразделивост, како и солидарноста, еднаквоста, непристрасноста, правичноста, 
демократијата и меѓусебното почитување.  

Покрај тоа, клучните вредности, односно начела кои се негуваат во ЦИВИЛ се непристрасноста, објективноста, 
чесноста, интегритетот и добрата намера.  

Во ЦИВИЛ се поттикнуваат и негуваат иновациите, ефективноста, инклузивноста, ангажирањето, активизмот 
и еманципирањето.  

Секое лице што е поврзано со ЦИВИЛ се согласува со неговата визија и мисија и ги почитува неговите клучни 
вредности во својот приватен и професионален живот. 

 

ЧЛЕН 3: ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДА НА КОДЕКСОТ 

Кршењето на принципите на овој Кодекс повлекува дисциплинска постапка која ја води комисија составена 
од членови на Извршниот Комитет и/или Собранието на ЦИВИЛ, а по потреба се вклучуваат и претставници 
од други организациони единици и надворешни консултанти. 

Дисциплинските мерки, зависно од тежината на постапката со која овој Кодекс е прекршен, вклучуваат 
привремено или трајно исклучување од членството на ЦИВИЛ, како и преземање правни дејства, согласно со 
соодветната законска регулатива на РМ.  


