КОДЕКС
за однесување на членовите и функционерите на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

Водејќи се од јасната и цврста определба и
визија за изграден Систем на интегритет, одговорност,
транспарентност, чесност и професионалност во
Република Северна Македонија, односно во органите на
државната власт и другите јавни органи, установи и правни
лица кои вршат јавни овластувања (во натамошниот
текст: институции), како и од мисијата претставниците на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да ги постават
и спроведуваат највисоките стандарди на однесување
базирани на принципот на добро управување, Централниот
одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на
својата осумнаесета седница одржана на 05.01.2021 година,
а врз основа на членот 29, став 1, алинеја 11 и 16 од Статутот
на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, го донесе
овој:
КОДЕКС
за однесување на членовите и функционерите на
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
ДЕЛ 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување на Кодексот
Член 1
Овој Кодекс поставува стандарди на однесување на
секој член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
(во натамошниот текст: СДСМ), задолжителни правила за
однесување на членовите на СДСМ кои ја претставуваат
партијата како избрани или именувани лица (во
натамошниот текст: носители на јавни функции) односно
кои се членови на органите на СДСМ, како и механизми за
следење и евалуација на исполнувањето на стандардите
и правилата и постојана едукација и унапредување на
истите
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Цел на Кодексот
Член 2
Целта на овој Кодекс е во него да се постават и
спроведуваат највисоките стандарди за однесување на
членовите на СДСМ, особено носителите на јавни функции
и членовите на органите на СДСМ заради:
» Јакнење на довербата во СДСМ,
» Заштита на угледот на СДСМ
» Изградба на систем на интегритет во Република
Северна Македонија и
» Постојан конкретен придонес во имплементирање
на системот на владеење на правото и стандардите
за етичко, одговорно, отчетно, професионално и
транспарентно однесување

ДЕЛ 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА
ЧЛЕНОВИТЕ НА СДСМ
Основни принципи за членовите на СДСМ
Член 3
Членовите на СДСМ во своето однесување се
придружуваат на социјалдемократските вредности и
основните принципи на овој Кодекс како што се:
» чесност и почитување на законите
» лојалност и заштита на угледот;
» интегритет;
» заемно почитување со граѓаните и другите 		
членови;
» одговорност;
» транспарентност и отчетност;
» интеграција и инклузивност
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Принцип на владеење на правото
Член 4
Членовите на СДСМ во своето однесување го
почитуваат Уставот, законите, Статутот на СДСМ, другите
прописи донесени врз основа на закон и меѓународните
договори ратификувани согласно Уставот на Република
Северна Македонија.
Членовите на СДСМ со своето секојдневно
однесување се должни да обезбедат и да претставуваат
пример за еднаква и неселективна примена на Уставот и
законите за сите граѓани.
Принцип на лојалност и заштита на угледот
Член 5
Во своето работење членовите на СДСМ ги
заштитуваат и се лојални на интересите на Република
Северна Македонија и СДСМ, односно се воздржуваат
од било какви активности и/или говор со кој може да се
наштети на угледот на Република Северна Македонија и/
или СДСМ.
Членовите на СДСМ слободно и отворено ги
изразуваат ставовите во врска со предложените политики
на СДСМ, но солидарно и активно ги поддржуваат
и промовираат откако тие ќе се усвојат од страна на
надлежните органи на СДСМ, согласно Статутот на СДСМ.
Членовите на СДСМ редовно се информираат за
политиките, одлуките и заложбите на Собранието, Владата
и институциите на сите нивоа предводени од СДСМ.
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Принцип на интегритет и принцип на заемно
почитување со граѓаните и другите членови на СДСМ
Член 6
Членовите на СДСМ ги задржуваат највисоките
стандарди на однесување, со што служат како пример за
секој граѓанин.
Членовите на СДСМ се однесуваат со особено
внимание и почит кон секоја личност, без оглед на
нејзината/неговата етничка и партиска припадност, пол,
род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја
на кожа, потекло, припадност на маргинализирана група,
јазик, социјално потекло, образование, религија, политичко
уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна
или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба и
општествен статус.
Членовите на СДСМ не користат непристоен и
навредлив говор и акции, односно говор и акции кои
можат да предизвика омраза, раздор, дискриминација или
нетрпеливост врз некоја од основите наведени во ставот
(2).
Принцип на одговорност
Член 7
Членовите на СДСМ доследно и одговорно ги
извршуваат задачите кои им се доверени, а во насока на
поголема ефикасност, ефективност и поуспешно работење
тие редовно соработуваат со своите колеги и споделуваат
информации, податоци, знаења, искуства и материјали.
Членовите на СДСМ ги извршуваат своите работни
обврски законито, чесно и без барање или користење на
привилегии заради партиската припадност, но истовремено
со користење на сите правни средства се спротивставуваат
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и спречуваат неправди, мобинг, притисоци и други
незаконитости кои се вршат врз нив или врз други заради
партиска припадност.
Членовите на СДСМ кои се на раководни позиции во
јавните органи се должни да обезбедат добро управување
со човечките ресурси во насока на искористување на сите
кадровски капацитети за подобрување на ефикасноста
на органот и јакнење на меѓучовечките односи, како и
на гаранциите за превенција од мобинг во органот во кој
имаат раководна позиција.
Членовите на СДСМ кои се на раководни позиции во
јавните органи се должни да обезбедат добро и одржливо
управување со финансиските и материјалните средства на
органот во насока на постигнување на поголеми резултати,
базирани на економичност, рационалност и продуктивност
во управувањето со јавните добра.
Членовите на СДСМ се лично одговорни за своето
однесување во јавноста како и во јавните органи и правни
субјекти во кои работат, во согласност со Уставот, законите,
Статутот на СДСМ и овој Кодекс и тоа пред органите на
СДСМ и јавноста.
Членовите
на
СДСМ
преку
систем
на
самооценување даваат отчет за извршувањето на нивните
јавни должности, a со цел партијата да се осигура дека
нејзините претставници во извршната власт работат на
подобрување на квалитетот на услугите на граѓаните, на
јакнење на довербата во институциите и на исполнување
на вредностите, целите, политиките и резултатите кои
партијата ги ветила на граѓаните на изборите.
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Принципи на транспарентност и отчетност;
Член 8
Членовите на СДСМ во своето работење, на сите
нивоа на државно уредување и партиско функционирање,
се водат од највисоката лична транспарентност и отчетност,
и се должни за сите резултати да ги информираат
соодветните органи и тела, на хоризонтално и вертикално
ниво, јавноста и медиумите.
Принципи на интеграција и инклузивност
Член 9
Членовите на СДСМ со своето секојдневно
однесување покажуваат и работат во насока СДСМ да е
целосна отворена политичка партија која своите политики
ги гради врз основа на широк консензус, преку интегрирање
на сите расположиви внатрешни и надворешни ресурси и
засегнати страни.
ДЕЛ 3. ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА СДСМ КОИ СЕ НОСИТЕЛИ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ
Примена на правилата на однесување од страна
на членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членови на органите на СДСМ
Член 10
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции или се членови на органите на СДСМ, покрај
принципите наведени во членовите 4 до 8 ги почитуваат и
правилата за однесување наведени во овој дел.
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Заштита на јавниот интерес и избегнување на судир
на интереси
Член 11
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции се водат исклучиво од јавниот интерес наспроти
интересот на СДСМ или личниот интерес, а учеството во
партиските активности го организираат така што нема да
бидат загрозени обврските кои произлегуваат од нивната
јавна функција.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции не ја користат својата функција за стекнување
привилегии или друга корист за себе или за блиски лица.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции избегнуваат секаков судир на интереси, темелно
се запознаваат и доследно се придржуваат до Уставот,
Законот за спречување на корупцијата и судирот на
интереси, Законот за заштита на укажувачите и другите
релевантни закони, како и Кодексот за етичко однесување
на пратениците во Собранието на Република Македонија,
Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и
носителите на функции именувани од страна на Владата,
овој Кодекс и другите прописи.
Членовите на СДСМ и особено членовите на
СДСМ кои се носители на јавни функции се должни пред
надлежните партиски органи и особено надлежните
државни органи, согласно позитивните законски прописи
од претходниот член, да пријават секоја индиција и
информација за незаконско и неетичко однесување, како и
секоја форма на потенцијален и реален судир на интереси
за себе лично и за останатите членови, а во функција на
превенција, откривање и санкционирање на соодветните
законски и етички нарушувања и прекршувања.
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Членовите на СДСМ и особено членовите на СДСМ
кои се носители на јавни функции се должни целосно и
отворено да соработуваат со сите надлежните државни
органи за спречување на корупцијата и криминалот.
Во врска со ставовите од член 11 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» На ниту еден начин, вербално и со своите постапки,
да го нарушат јавниот интерес
» Да дозволат нарушување на јавниот интерес 		
на свои сограѓани, соработници, односно истото
да
го прикријат и да не го пријават согласно
законските норми
» Да креираат, учествуваат и спроведуваат
конфликт на интереси со кој го нарушуваат јавниот
интерес и влијаат на материјалните средства за
себе и своите поврзани лица, дефинирани со Закон
» Да преземаат активности кои се нечесни и го
загрозуваат личниот и заедничкиот интегритет
» Да влијаат на постапките за јавни набавки на
ниту еден начин, освен дефиниран со Закони и
подзаконски акти
» Да бараат и/или примаат подароци или друг
вид на материјални и нематеријални награди и
подароци за вршење или невршење на својата
законска активност
» Да влијаат на било кој начин на процесот на
вработување или друг вид на работен однос на
поврзани лица или други лица
» Да доставуваат институционално, политичко и
пазарно чувствителни информации на јавноста
и заинтересираните страни, а во функција на
стекнување на одредена имотна или нематеријална
корист и привилегии, односно стекнување и
дистрибуција на „инсајдерски“ информации е
забрането
» Да учествуваат во процес на носење на одлуки

10

поврзан на било кој начин со нив поврзаните лица и
за истото треба да ги известат надлежните државни
и партиски органи
» Да застапуваат и фаворизираат било кој правен
ентитет, НВО, здружение на граѓани или било која
форма на организација во делокругот на своето
работење, како и пред останатите носители на
функции
Транспарентно, отчетно и одговорно
вршење на функцијата
Член 12
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции овозможуваат целосна и континуирана
транспарентност на податоците и јавност во работењето
на институцијата. Тие редовно и проактивно ѝ даваат на
јавноста информации за својата работа односно работата
на институцијата со која раководат и тоа на таков начин
што информациите се јасни, разбирливи, објективни и
вистинити и лесно и континуирано споделувани, достапни,
во електронски формат, во директна и индиректна
комуникација.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции, согласно закон, пред и по завршување на
мандатот за кој се именувани и избрани, задолжително
поднесуваат изјава за имотната состојба која во целост ја
ставаат на увид на јавноста.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции се грижат за ефикасно работење на институцијата
со која раководат, ги користат разумно, законски и наменски
јавните средства што им се ставени на располагање за
успешно функционирање на институцијата, даваат пример
за своето однесување пред вработените во институцијата
и се грижат за правилно управување со човечките и
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материјалните ресурси.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции, како и сите членови кои работат во органите и
телата на државната и јавната администрација, на сите
нивоа, во работното време не смеат да извршуваат и
превземаат никакви партиски активности и да ги користат
јавните ресурси во спроведувањето на партиските
активности, јасно и целосно разделувајќи ја партиската од
државната функција, права и обврски.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ редовно даваат
отчет за вршењето на својата јавна функција пред СДСМ,
односно надлежните органи на СДСМ.
Во врска со ставовите од член 12 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» Да прикриваат, менуваат или манипулираат со
информациите за личната и семејната имотна
состојба и соодветните промени, во согласност со
Закон
» Да не ги доставуваат податоците и информациите
за своето работење, согласно потребите на
институционалните политики и законски одредби
» Лажно и нецелосно да ги соопштуваат
информациите за своето работење, со што ќе
креираат заблуда, манипулација и лажни податоци
» да ги користат јавните материјални добра во
приватни и партиски цели, односно не смеат да
користат службено возило или други јавни ресурси
во приватни и/или партиски цели
» да ја користат и злоупотребуваат јавната функција
во поддршка на личните интереси на поединци,
како што не смеат истата да ја злоупотребуваат во
било какава форма за дискриминација, одмазда

12

или намалување на правата на другите лица
» да користат информации и сознанија стекнати
во текот на вршењето на јавната функција, а во
функција на стекнување на нова функција или
работен ангажман, во јавниот и корпоративниот
сектор, по завршувањето на истата.
» да одбијат учество во било каква форма на
отворена анализа, проверка, надзор и контрола на
личното работење од страна на институциите кои
вршат надзор и контрола
да извршуваат приватни активности во текот
на работното време, освен доколку не постои
оправдана причина за истото
» да ги одложат извршувањата на своите обврски
или одлуките поврзани со нив, како форма за
притисок врз заинтересираните страни и реален
конфликт на интереси и незаконско однесување
Достапност за граѓаните
Член 13
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции се постојано достапни за сите граѓани и
правни лица, во и надвор од работното време на својата
институција, особено по електронска пошта, но и преку
други средства за комуникација.
Во комуникацијата со граѓаните и правните лица
членовите на СДСМ кои се носители на јавни функции
покажуваат почит, разбирање, пристојност и волја да се
комуницираат информациите, аргументите, барањата и
потребите за помош и подршка, во рамки на законските
овластувања и надлежности, на неселективен начин.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ се секогаш
отворени да одговорат на било кое прашање поставено од
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страна на граѓаните, медиумите и јавноста.
Во врска со ставовите од член 13 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» Да не одговараат на повиците, електронските
пораки или друг вид на комуникација поврзани со
ефикасно реализирање на јавната функција
» Да ги игнорираат, занемаруваат и релативизираат
дописите, барањата и потребите на граѓаните
» Да одбиваат директна комуникација и учество
во разрешувањето на проблемите, конфликтите и
интересите на граѓаните во определените и јавно
достапни термини
Презентација и промоција на политики
Член 14
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ не смеат во
јавноста да изнесуваат ставови кои не соодветствуваат
на утврдената политика и стратешките цели на СДСМ,
односно кои се спротивни на актите и програмите на СДСМ.
Презентацијата и промоцијата на политиките
мора да биде објективна и целосна, без да се доведуваат
граѓаните во заблуда и да не се соопштуваат невистинити,
нецелосни и контрадикторни информации.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции не смеат да објавуваат податоци за работењето на
нивната институција на профилите на социјалните медиуми
на СДСМ, односно на своите партиски профили, пред тие
да бидат објавени од официјалните профили на нивните
институции и јавни функции, односно превземањето и
соопштувањето на податоците на партиските профили
смее да се случува надвор од работното време
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Во врска со ставовите од член 14 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» да соопштуваат ставови, информации и
податоци за официјалните институционални
политики и одлуки, кои се лажни, нецелосни,
невистинити и кои може да ја доведат јавноста
во заблуда и манипулација да соопштуваат
ставови, информации и податоци за официјалните
институционални јавни и партиски политики и
одлуки, без согласност на надлежните јавни и
партиски органи, тела и организациони облици
да презентираат и промовираат политики кои се
лажни, невистинити и спротивни на Програмата,
Статутот и Етичкиот Кодекс на СДСМ
» да презентираат и промовираат партиски
политики во работно време
» да објавуваат било каква содржина на личните
и партиските профили на социјалните мрежи и
платформи во текот на работното време
Однесување и говор во јавниот простор
Член 15
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ во јавниот
простор (во комуникација со други претставници на
партијата, во комуникација со граѓани, претставници
на државни институции, други партии, граѓански
организации,
странски
држави,
и
меѓународни
организации, на јавни настани, во медиуми и на социјални
мрежи) говорат со целосна и должна почит кон личниот
и институционалниот интегритет и достоинството на
соговорникот, покажуваат и укажуваат на позитивни
примери и најдобри компаративни практики предлагаат
решавање на проблемите во општеството, укажуваат
на институционалните процеси, процедури и можности
за решавање на проблемите на граѓаните и поголеми
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општествени проблеми.
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ во јавниот
простор не смеат на било кој начин да користат говор на
омраза, не користат сексуално вознемирувачки говор
и коментари, не предизвикуваат дискриминација или
привилегии врз основа на возраст, пол, раса, образование,
социјална и етничка припадност, јазично потекло,
политички или верски убедувања, брачен или семеен
статус, родова определба или било која друга основа.
Во врска со ставовите од член 15 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» да се служат со било која форма на недозволено
и неетичко говорење, дефинирани во ставот 2 од
овој член, во вербална комуникација, јавен настап
и било која форма на активност на социјалните
медиуми
» да преземаат никаква форма на физичко
агресивно однесување
» да се затекнат во услужни објекти (ресторани,
кафеани, барови и слично) надвор од законски
определеното време и во видно вознемирувачка,
некултурна и неприфатлива состојба
» да ги прекршуваат препораките и одлуките на
јавните институции за физички и дополнителни
рестрикции за време на кризи, вонредна состојба,
пандемија и слични околности
» да се служат со недолично однесување и надвор од
границите на државата или за време на приватните
интереси и потреби, и да го прекршуваат принципот
на личен пример
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Комуникација со другите членови на партијата
Член 16
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ комуницираат
со другите членови на СДСМ со особено внимание и почит
кон нивната личност, како и кон нивните овластувања и
должности и со високо ниво на доверба и солидарност
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ не смеат да
влијаат на однесувањето и одлуките на останатите членови
на СДСМ на начин кој е спротивен на актите на СДСМ.
Членовите на органите на СДСМ ги имаат предвид
аргументите на членовите на СДСМ при изготвувањето
и донесувањето на нивните одлуки односно при
спроведувањето на актите и политиките на СДСМ.
Членовите на органите на СДСМ при изготвувањето
и донесувањето на одлуките, се водат од Статутот на СДСМ
и особено внимаваат на малцинските ставови и одлуки,
а во функција на почитување на различните мислења
и потребата за креирање на консензуални и усогласени
ставови и одлуки базирани на дебата и размена на мислења.
Во врска со ставовите од член 16 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» да превземаат било каква форма на
дискриминација и навредливо однесување
» да се однесуваат и настапуваат арогантно,
надредено, надмено и од позиција на моќ во
комуникацијата со партиските другарки и другари
» да одбиваат комуникација и да не нудат и
спроведуваат отворен и солидарен процес
за решавање на проблемите, ако претходно
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е испочитувана хиерархиската поставеност
вклучително и во делот на комуникација
» да превземаат било каква форма на одмазднички
акции кон лицата кои изразиле аргументирана
критика кон носителите на јавни функции или се
дел од малцинските одлуки
» да не идентификуваат, обзнануваат или во било
која смисла ги навредуваат членовите, одлуките
или настанатите поврзани со внатре-партиските
активности и одлуки
Однесување со лица од други партии
Член 17
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ се однесуваат
со почит кон лицата од други партии и ги разбираат како
политички конкуренти, а не како политички непријатели.
Дебатата со лицата од другите политички партии се води
врз база на аргументи и застапување на ставовите и
позициите на СДСМ како подобри и посоодветни решенија
за потребите и барањата на граѓаните и интересите на
државата
Членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ на лицата од
други партии не смеат да им оддаваат информации кои
можат да бидат злоупотребени односно со кои може да се
наштети на интересите и угледот на СДСМ во целина или
на одредени членови на СДСМ.
Во врска со ставовите од член 17 носителите на
јавни функции НЕ СМЕАТ:
» да промовираат односи на политичко
непријателство
и
да
користат
говор
на
омраза, навреди, недолични квалификации и
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омаловажување на политичките конкуренти
»
во
политичката
дебата
да
користат
дисквалификации и мораат дебатата да ја базираат
на аргументи, факти и подобри решенија
» да создаваат слика на конфликт и нетолеранција,
односно да се водат од јавните интереси и можности
за создавање поддршка за најдобрите партиски
политики
» да одбегнуваат дијалог и континуирано да се дел
од јавните и институционални дебати за подобри
решенија за интересите и правата на граѓаните.
ДЕЛ 3. СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ
И ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА
НА ОДРЕДИТЕ ОД КОДЕКСОТ
Надзорен одбор
Член 18
За правилно и целосно спроведување на Кодексот
на однесување на СДСМ, надлежен е Надзорниот одбор на
СДСМ.
Надзорниот одбор се грижи за воспоставување на
систем на информирање, обуки и мониторинг на етичкото
однесување на членовите на СДСМ согласно принципите и
одредбите на овој Кодекс.
Надзорниот одбор е задолжен да го организира и
спроведе процесот на запознавање на членовите на СДСМ
со Кодексот и потпишување на лична Изјава за разбирање
и прифаќање на одредбите на Кодексот.
Надзорниот одбор во соработка со Генералниот
секретар на СДСМ е должен да организира и обука на
членовите за спроведување и придржување кон одредбите
на Кодексот и тоа еднаш годишно.
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Надзорниот одбор во соработка со Генералниот
секретар е задолжен да изработи начин и механизам за
пријавување и евидентирање на повреди на Кодексот.
Надзорниот одбор е надлежен и за избор и
внатрепартиска промоција на членови на СДСМ кои се
носители на јавни функции и членови на СДСМ кои со
своето однесување придонеле за целосно почитување
на одредбите од Кодексот и служеле како пример за
останатите членови на СДСМ, како и за изрекување на
санкции на членовите на СДСМ кои се носители на јавни
функции и членовите на органите на СДСМ во случај на
повреда на одредбите на Кодексот.
Работа на Надзорниот одбор
во врска со спроведувањето на Кодексот
Член 19
Надзорниот одбор за спроведување на Кодексот, се
состанува по потреба, но најмалку еднаш во три месеци.
За оваа своја надлежност, тој се свикува на барање на
претседателот на Надзорниот одбор или на барање на
Генералниот секретар на СДСМ.
Надзорниот одбор се состанува секогаш кога има
барање од член или орган на СДСМ кои бараат претходен
став или конкретно мислење за делување на определен
носител на јавна функција или член на орган на СДСМ.
Надзорниот одбор може да се состане и на сопствена
иницијатива, а по допрен глас (објава во медиуми, реакции
во јавноста, дискусија во општинска организација и
сл.) за неетичко или непримерно поведение на член на
СДСМ со кое се нарушува угледот на Партијата, како и за
завземање на ставови и одлуки поврзани со елиминирање
на конфликт на интереси во процесот на одлучување
во партиските органи и тела и избори и именување на
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носители на функции.
Соработка со други партиски органи
Член 20
Надзорниот одбор соработува со сите партиски
органи на локално или државно ниво.
Надзорниот одбор може во својата работа за
спроведување на Кодексот привремено да вклучи или да
сослуша секое лице чија стручност може да биде од корист
во неговата работа.
На барање на Надзорниот одбор во врска со
спроведување на Кодексот, сите членови на СДСМ се
обврзани да му ги достават сите неопходни информации
и документи поврзани со работењето на партијата до кои
имаат пристап.
Признанија
Член 21
На член на СДСМ, член на орган ан СДСМ, како и
носител на јавна функција од редовите на СДСМ кој со своето
однесување, јавен настап, однос во органот на СДСМ во кој
членува или во институцијата во која работи или раководи,
во дебатите и расправите на партиските состаноци и
слично, покажал целосно почитување на одредбите на овој
Кодекс и на тој начин оставил позитивен впечаток меѓу
своите сопартијци и во пошироката јавност, служејќи како
пример за однесување на поширок круг членови на СДСМ,
Централниот одбор на СДСМ, на предлог на Надзорниот
одбор му доделува пофалница, благодарница и друг вид
признание.
Доделените признанија на членовите на СДСМ се
објавуваат јавно во сите гласила на Партијата.
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Санкции
Член 22
На член на СДСМ кое е носител на јавна функција
и член на орган на СДСМ на кој ќе му биде утврдена
одговорност за непочитување на одредбите на Кодексот,
Централниот одбор на СДСМ, на предлог на Надзорниот
одбор, му изрекува една од следниве мерки, во зависност
од тежината на престапот:
» Укажување,
» Јавна опомена,
» Разрешување од орган на СДСМ,
» Отповикување од функција,
» Исклучување од членство на СДСМ.
Изречените мерки за непочитување на одредбите
од овој Кодекс се објавуваат јавно во сите гласила на СДСМ.
ДЕЛ 4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Одговорност за постапување спротивно на Кодексот
Член 23
Постапката за предлагање и избор на членови на
СДСМ и носители на јавни функции од редот на СДСМ кои
со своето однесување придонеле кон целосно почитување
на одредбите од Кодексот и служеле како пример за
останатите членови на СДСМ, се пропишува со Деловникот
за работа на Надзорниот одбор.
Постапката за утврдување одговорност за
постапување спротивно на Кодексот и изрекување мерка
за утврдена одговорност се пропишува со Деловникот за
работа на Надзорниот одбор.
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Стапување во сила
Член 24
Овој Кодекс стапува на сила на денот на неговото
донесување.

Социјалдемократски сојуз
на Македонија
Претседател
Зоран Заев
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