ИЗЈАВА
за прифаќање и почитување на Етичкиот кодекс на СДСМ
Јас __________________________ изјавувам дека водејќи се од професионалните, етичките и моралните
стандарди како императив во добивањето доверба за извршување на функцијата во партискиот и јавниот живот и
почитувајќи ги принципите и програмската платформа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се обврзувам дека ќе
го прифатам и почитувам следниот:

ЕТИЧКИ КОДЕКС
Членот на СДСМ ќе ја извршува својата функција согласно Уставот и законите на РМ.
Во извршувањето на својата функција, членот на СДСМ се раководи исклучиво од интересите на државата и
нејзините граѓани.
Членот на СДСМ во своето работење се раководи од принципите на совесност, чесност, искреност, толеранција и
солидарност.
Членот на СДСМ ќе се бори и ќе се спротивставува на сите облици на полова, расна, етничка, верска и културна
дискриминација, почитувајќи ги различностите и правата на другите.
Почитувајќи го историското и културно наследство на нашите предци, членот на СДСМ се обврзува бескопромисно
и постојано со високо изразен патриотизам, да го штити и унапредува угледот на Република Македонија, дома и во
странство.
Членот на СДСМ ќе дејствува согласно Статутот и Програмската платформа на СДСМ.
Членот на СДСМ ја прифаќа обврската за сопствено, континуирано, професионално и политичко едуцирање.
Водејќи се од основните вредности на социјалдемократијата, членот на СДСМ кон своите партиски другари ќе се
однесува со достојна почит, толеранција, солидарност и взаемна помош и подршка.
Во своето политичко делување членот на СДСМ нема да се служи со навреди и клевети, со користење нa
насилство и закани, со презентирање на лажни податоци ниту со давање и ветување противуслуги.
Членот на СДСМ во вршењето на својата функција нема да ги користи правата и овластувањата за остварување на
лични, семејни или групни интереси.
Членот на СДСМ преку своето транспарентно и одговорно работење, ќе дава личен и континуиран придонес во
борбата против сите облици на незаконско работење на сите нивоа.
Членот на СДСМ пред и по стапувањето на јавна функција се обврзува да ја стави на увид на јавноста својата
имотна состојба, согласно законот.
Членот на СДСМ се обврзува доследно да го почитува принципот на деакумулација на функции.
Во извршувањето на функцијата, членот на СДСМ ќе биде фер, отворен, непосреден и достапен и ќе се залага во
целост да ја оправда дадената доверба.
Членот на СДСМ има обврска објективно и навремено да ја информира јавноста за одлуките и постапките поврзани
со извршувањето на својата функција.
Изјавил,

