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Вовед:

ФЗЦ 11 Октомври АД КУМАНОВО претставува гигант не само во рамките на 
Р. Македонија и Балканот, туку и многу пошироко, како препознатливо име за 
производство на електро заварени цевки и профили со висок квалитет.

Фабриката е акционерско друшво со доминантен приватен капитал. Таа 
располага со поголем број на производни капацитети за производство на 
заварени челични цевки и профили скоро од сите видови и големини, како и 
нивна соодветна антикорозивна заштита, со што се вбројува како еден од 
најзначајните производители на овие производи во Југоисточна Европа и 
важи за сигурен партнер со долгогодишна традиција, утврден углед, етика и 
интегритет. За да Фабриката продолжи со остварувањето на своите цели во 
кое нешто се вбројува и нејзиниот углед потребно е да се створи рамка која ќе 
го регулира однесувањето на вработениот, бидејќи секое несоодветно 
однесување може да и наштети на Фабриката а со тоа и на нејзината 
репутација која што се градела со години наназад. Овој Кодекс за етичко 
однесување е наменет за воспоставување јасни стандарди и начела за сите 
вработени во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО и истиот ќе биде 
обврзувачки за сите вработени кои се должни да се придржуваат кон истиот 
без исклучоци. По воведувањето на овој Кодекс на однесување, секој од нас 
прифаќа лична одговорност за осигурување дека Фабриката секогаш ќе го 
одржува добриот углед и ќе се смета за партнер со етика и интегритет.

Кодексот за деловно однесување е осмислен така за да може да обезбеди 
доследност како вработените да се однесуваат во Фабриката, како и за 
нивното работење надвор од истата. Не постои збирка на правила што може да 
ги покрие сите возможни ситуации. Со соодветна консултација и писмена 
дозвола, овие упатства можат да се менуваат доколку е потребно, за да се 
усогласат со тековните закони и интерните акти на Фабриката. ФЗЦ 11 
ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО го задржува правото да го дополнува или 
менува овој Кодекс во секое време и поради која било причина.

Понатаму, сите вработени треба да разберат дека овој Кодекс за етичко 
однесување на вработените во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО не го 
менува нивниот работен однос, било преку еднострана волја, спогодба или 
договор. 

Примената на Кодексот е обврска на секој вработен.

ФЗЦ ОКТОМВРИ АД Куманово
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Заради обезбедување на законито, чесно и одговорно работење на сите вработени во 
Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 
Куманово, согласно член 43 и 44 став 1 точка 1 и 2 од Статут на Фабриката, Одбор на 
Директори на седницата одржана на 28.10.2020 година, донесе

КОДЕКС 
ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ФАБРИКА ЗА 

ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 
11 ОКТОМВРИ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КУМАНОВО

I ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Предмет на уредување на кодексот

 Член 1
Со овој КОДЕКС ЗА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ФАБРИКА 
ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 11 ОКТОМВРИ АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО КУМАНОВО (во натамошниот текст: кодекс) се уредува начинот на 
однесување и работење на вработените во Фабрика за заварени цевки и профили 11 
ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, (во натамошниот текст: ФЗЦ 11 
ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО, Фабриката) и начела и правила за етичко однесување 
и добра деловна пракса и стандарди на однесување во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД 
КУМАНОВО, заради обезбедување на професионалниот интегритет, ефикасноста, 
лојалноста, одговорноста, при вршење на нивните работни задачи согласно 
Правилникот за организација и систематизација на работни места и останатите 
интерни акти на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО. 
Основниот принцип на сите вработени во ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО е 
доследно однесување според највисоките морални начела и начелата на чесност, 
лојалност, професионалност, и доследно почитување на Законските прописи и 
насоките на интерните акти на Фабриката.

Цел на кодексот
Член 2

Овој кодекс има за цел да го насочи развојот на етичко-деловното однесување на 
вработените во Фабриката.

II ДЕЛ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Основни принципи и стандарди

Член 3
Вработените во Фабриката се придружуваат на основните принципи, стандарди и 
етички начела  на однесување како што се: 
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- владеењето на правото,
- остварување на општ деловен интерес
- взаемното почитување и заштитата на угледот на Фабриката, 
- соработка, 
- ефикасност и економичност, 
- отчетност, транспарентност и респонзивност
- одговорност

Принцип на владеење на правото и почитување на интерни акти 
Член 4

Вработените во Фабриката ги вршат своите работни должности во согласност со 
законите и  другите интерни акти (правилници, процедури) на Фабриката. 

Принцип на остварување на општ деловен интерес
Член 5

Вработените во Фабриката во своето работење се посветени исклучиво на општиот 
деловен интерес на Фабриката и при своето работење не смеат да ја искористат 
својата работна позиција за стекнување на лична корист или корист на блиски лица. 
Вработените воспоставуваат односи на заемна доверба и соработка со останатите 
вработени (во кои спаѓаат и раководните лица), покажувајќи разбирање, пристојност 
и соработка. Вработените се должни да се придружуваат до забраните наведени во 
законите и овој кодекс.

Принцип на взаемно почитување и заштита на угледот на Фабриката
Член 6

Вработените при своето работење се однесуваат професионално и ги задржуваат 
највисоките стандарди на однесување, односно се однесуваат со особено внимание и 
почитување на личноста и угледот на секој поединец. Раководните лица во 
Фабриката (Извршниот директор, Топ менаџментот - Прволиниските директори, 
менаџерите) водат сметка со своето однесување да не наштетат на интересот или 
угледот на Фабриката а притоа истите слободно и отворено ги изразуваат ставовите 
во врска со предложените деловните политики.
Принципот на взаемно почитување и заштита на угледот на Фабриката ги опфаќа 
следните компоненти:
- Почитување на законски прописи и стандарди од областа на човековите права во 
рамките на трудот;
- Почитување на достоинството и личниот интегритет на поединецот и неговата 
приватност; 
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- Отворена комуникација независно од образованието и раководната позиција;
- Забрана на сите форми на нечесна и недозволена работа;
- Забрана за секаква дискриминација на вработените; 
- Еднаков третман на вработените без оглед на националноста, расата или 
етничкото потекло, националната или социјалната припадност, полот, бојата на 
кожата, здравствената состојба, инвалидноста, верата или убедувањето, возраста, 
сексуалната ориентација, семејната состојба, членството во синдикат, имотната 
состојба или друга лична околност.
- Забрана на секаква форма на вознемирување (мобинг) и тортура на работното 
место;
- Можност на секој вработен да пријави случај на мобинг кај некое од овластените 
лица или колеги;
- Обврска за почитување сите прописи и интерни акти од областа на безбедноста и 
здравјето при работа; 
- Забрана за вработените да бидат на работното место под дејство на алкохол или 
други забранети супстанции; 
- Должност вработените работата да ја извршуваат внимателно за да го заштитат 
сопствениот живот и здравје и здравјето и животот на другите лица.

Принцип на соработка
Член 7

Во насока на принципот на остварување на општ деловен интерес, вработените 
соработуваат меѓусебно во извршувањето на своите работни задачи и согласно 
насоките од надредените.

Принцип на ефикасност и економичност
Член 8

Вработените во Фабриката рационално и навремено ги спроведуваат своите 
должности, овластувања и средствата за работа и опремата за лична заштита и истите 
мора да ги користат согласно со нивната намена и упатствата на работодавачот, со 
нив да постапуваат внимателно заради постигнување на целта на работното место на 
кое се распоредени.

Принцип на отчетност и транспарентност 
Член 9

Вработените на своите надредени редовно даваат целосен, објективен и релевантен 
отчет и за својата работа и однесување, како и деловни и професионлани извешати 
поврзани со областа на нивното работење.
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Принцип на одговорност
Член 10

Раководните лица на Фабриката се одговорни за работата на секторот со кој 
раководат или во чие раководење учествуваат, односно за своите одлуки и постапки 
во текот на мандатот се одговорни за спроведувањето на овој кодекс. 
Вработените се должни да се воздржуваат од секое однесување кое со оглед на 
карактерот на работата која што ја извршуваат материјално или морално им 
наштетува или би можело да им наштети на деловните интереси и на угледот на 
Фабриката и истото треба да биде етичко и професионално.

III ДЕЛ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ
Одбегнување на судир на интереси

Член 11
Вработените во Фабриката, во извршувањето на своите работни должности, 
избегнуваат било каков судир помеѓу интересот на Фабриката и приватниот интерес, 
односно доведување на состојба на сомнеж за постоење на судир на интереси.
Извршниот директор, во извршувањето на овластувањата и должностите особено 
води сметка за почитување на Законот за трговските друштва и другите прописи и 
обезбедува механизми за нивното почитување од страна на сите вработени во 
Фабриката. Извршниот директор го води работењето на Фабриката и има најшироки 
овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на 
Одлуките на Одборот на директори, вршењето на тековните активности на 
Фабриката и да дејствува во сите околности во името на Фабриката.

Однос на Раководните лица кон вработените во Фабриката
Член 12

Раководните лица во Фабриката, непристрасно, ја почитуваат професионалноста на 
вработените, при што под ниту еден услов нема да ги доведат во ситуација на 
однесување спротивно на законските прописи и  истите се однесуваат со должно 
почитување на нивната личност и нема да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на 
законот. Раководните лица, при вработувањето, унапредувањето и престанокот на 
вработувањето во секторот со кој раководат, се раководат од критериумите на 
стручност и компетентност и професионалните способности на кандидатите. 
Раководните лица нема да вршат влијание врз вработените да се зачленат во било 
какво здружение, организација или партија, ниту пак ќе ги уценуваат со напредок во 
кариерата и не може да бараат, ниту да очекуваат присуство или учество на вработен 
во активности на политичка партија.
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Примање на подароци, корупција
Член 13

Вработените во Фабриката при вршењето на своите работни задачи и должностите 
не смеат да примаат парични износи или вредносни предмети.
Забранети се било какви измами и коруптивно однесување.
Вработените не смеат да бараат, примаат односно да дозволат друго лице во нивно 
име или нивна корист да дава или прима подарок, услуга или било каква друга 
вредност, помош или друга корист во врска со вршењето на функцијата, односно 
должноста, а која би можела да има влијание или на било кој начин да го 
компромитира нивното расудување или да ги стави во несоодветна подреденост и 
обврска. 
Во областа на спречувањето на измамите и корупцијата и усогласеноста на 
работењето се почитува начелото на нулта толеранција што значи дека не е 
допуштено никакво неетичко, непрофесионално или незаконско однесување на 
вработените и деловните партнери;
Вработените не смеат да се ги искористуваат деловните можности на Фабриката, 
нејзиниот имот и информациите за добивање на лична и економска корист или корист 
за трети лица; 
Дозволени се само подароци по некој повод, симболични или промотивни подароци 
со помала вредност и честења што се традиционални или вообичаени на настани 
како што се деловни, културни, спортски, едукативни и други манифестации или 
средби, но тие не смеат да ја надминат основната цел на настанот.

Коректен однос со деловни партнери
Член 14

Вработените а особено оние вработени кои вршат секојдневна комуникација со 
деловни партнери треба секогаш да постапуваат со бизнис случаите и проблемите на 
клиентите и деловните партнери на коректен, компетентен, пријателски, 
професионален и навремен начин, со што ќе се санкционираат сите измамнички или 
погрешни практики. Деловната комуникација потребно е да се одвива на начин што 
на клиентите ќе им се дадат најдобри можни совети и да им се обезбедат сите 
релевантни информации со цел да им се овозможи да донесат добро информирана и 
соодветна одлука во нивниот најдобар интерес. Приговорите од клиентите или 
деловните партнери ќе се решаваат навремено, непристрасно и на коректен начин во 
согласност со сите применливи законски одредби. Односите со деловните партнери 
задолжително ќе се истакнуваат со меѓусебна, доверлива соработка и почит. 
При склучувањето на било какви зделки прв и основен критериум ќе биде 
објективноста и непристрасноста и секоја зделка ќе биде исклучиво во интерес на 
Фабриката.
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Патувања
Член 15

Вработените во Фабриката при службени патувања за професионални обврски во 
странство се водат од начелото на ефикасност и економичност и обезбедуваат 
економски најприфатливи аранжмани. 
При службените патувања на сметка и во интерес на Фабриката, вработениот има во 
предвид дека ги претсавува интересите на Фабриката, а не личните интереси како на 
деловните состаноци, конференции, настани и сл, но и надвор од деловниот 
протокол, во рамките на слободното време.

Облекување
Член 16

Вработените во производствените погони се должни да ја носат личната заштитна 
опрема која се смета како дел од нивното облекување на работа.
Вработените кои извршуваат административни работни задачи треба да се 
облекуваат на начин што:
-Облеката треба да биде формална и професионална;
-Не е дозволена екстремна и нападна шминка;
- Косата треба да биде чиста и уредна без екстремни фризури или потстрижувања; 
- Вработените потребно е да ги прикријат тетоважите доколку ги имаат на своето 
тело, затоа што не смее да бидат видливи; 
- Накитот треба да биде дискретен и видливиот пирсинг да биде отстранет;
 - Сите вработени треба да ја одржуваат својата лична хигиена; 
- Не треба да се носи отворена или екстремно тесна облека, скинати фармерки, тесни 
панталони или премногу кратки здолништа; 
- Забрането е носење на облека која ја истакнува или отцртува долната облека и 
хеланки;
 - Забрането е носење на секојдневни маички (маички на прерамки) или шорцеви;
 - Забрането е носење на претесни  машки панталони; 
- Забрането е носење на т.н. апостолки или јадранки (освен ако не е со препорака на 
доктор); 
- Забрането е да се носи премногу, прозирна, дречлива или премногу украсена 
облека;
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Заштита на интегритет на податоци
Член 17

Податоците што се добиваат во текот на работењето вработените се должни да го 
штитат со целосно должно внимание. Податоците и информациите се од клучно 
значење за спроведувањето на деловните процеси, а во Фабриката тие претставуваат 
извонредно важен деловен имот. Со цел обезбедување нивна доверливост 
(спречување неовластен пристап или обелоденување), потполност (обезбедување 
целосност и точност на информациите) и расположливост (обезбедување 
достапност на информациите во обем и во време кога се неопходни), Фабриката има 
донесено акти за заштитата на податоците (деловна тајна). Одредени податоци 
можат да бидат како лични така и доверливи податоци или деловна тајна на 
друштвото. При постапувањето со нив вработените водат сметка за нивната 
природата и ги обработуваат во согласност со законот и интерните акти на 
Фабриката. Со тие податоци се запознаваат само лицата на кои им се потребни 
податоците за вршење на работата и работните задачи.
Податоците не се откриваат на трети лица, освен ако за тоа постои законски основ 
или лична согласност од лицата на кои се однесуваат тие податоци. Податоците, исто 
така, не се користат за своја или за туѓа корист. 

IV ДЕЛ СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ И ОДГОВОРНОСТ ЗА 
НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД КОДЕКСОТ

Изјава за придржување до Кодексот
Член 18

Вработените ќе потпишат писмена изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат 
до овој кодекс при извршувањето на нивните овластувања односно должности.

Пријавување на сомнеж за судир на интереси
Член 19

Вработените во Фабриката водат сметка за секој реален или потенцијален судир на 
интереси или должности со интересите или должностите на Фабриката, и должни се 
да сторат сè за да се избегне судир на интереси. Секој вработен е должен да води 
сметка да ги земе предвид најдобрите придобивки за Фабриката, пред сопствените 
интереси или интересите на трети лица, при извршување на работните задачи, права 
и обврски во Фабриката, кога донесува деловни одлуки или кога извршува какви 
било дејствија во корист на Фабриката. 
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Судир на интереси постои кога личниот интерес на вработениот влијае врз неговото 
непристрасно и објективно извршување на задачите за Фабриката или при 
одлучувањето во рамките на извршување на неговата функција во Фабриката. 
За секој постоен или потенцијален судир на интереси кај себе, кај друг вработен или 
друго лице кое работи во корист на Фабриката, секој вработен е должен да го извести 
претпоставеното одговорно лице и службата, односно лицето надлежно за 
усогласеност на работењето. Вработени во својот деловен живот работат во корист 
на Фабриката, во сите случаи на лично учество во општествени, политички, 
интересни и други јавни активности и иницијативи, постапуваат во свое лично име и 
за своја сметка, при што се грижат да пратат јасна порака дека нивните постапки, 
мислења и иницијативи се одраз на сопствените ставови, кои не се исти со ставовите 
на Фабриката.
Секој вработен, по сопствена иницијатива или по допрен глас, до Човечки ресурси и 
Правни работи кои се одговорни за следење на спроведување на кодексот, може да 
побара совет за било какво прашање на однесување и етичко прашање поврзано со 
овој кодекс, и на истиот ќе му бидат дадени генерални препораки за понатамошно 
постапување. 

Непочитување на кодексот
Член 20

Компанијата ги зема сериозно сите известувања за можно кршење на Кодексот со 
што од страна на Човечки ресурси и Правни работи ќе ќе истражи работата 
доверливо, ќе се утврди дали Кодексот бил прекршен и ќе се превземе соодветна 
корективна акција. 
Секоја кој ќе биде биде вовлечен во истрага околу Кодексот, должен е целосно да 
соработува и да одговори на сите прашања во целост и искрено. За секое кршење на 
Кодексот, се определува мерка врз основа на природата на повредата, олеснителните 
и отежителните околности, како и претходно изречените мерки (или опсег на 
мерката). 
Непочитувањето на условите на Кодексот може да доведе до поведување на  
постапка за одговорност согласно Законот за работните односи, како и дисциплинска 
постапка за прекршување на работниот ред и дисциплина согласно Правилникот за 
работен ред и дисциплина на Фабриката.
Оделението за Човечки ресурси и Правни работи кои се  одговорни за спроведување 
на кодексот, по претходно поднесена Пријава против одреден работник за кој постои 
сомневање дека го прекршил Кодексот, вербално и писмено му укажуваат на 
вработениот дека го прекршил кодексот и му укажуваат да го поправи однесувањето 
со писмено предупредување како мерка која има за цел да влијае на идното негово 
однесување и да 

ФЗЦ ОКТОМВРИ АД Куманово
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превенира идни прекршувања на кодекост а доколку според Правилата за работен 
ред и дисциплина на Фабриката се утврди дека се работи за поголемо прекршување, 
по спроведена дисциплинска постапка на вработениот може да му се изрече некоја од 
предвидените дисциплинска мерки во Правилата за работен ред и дисциплина на 
Фабриката.

Фабриката има политика на нулта толеранција за кражби на имотот на Компанијата, 
вклучувајќи но не ограничувајќи се на парични средства, производи и работно време 
и истата може да побара надомест на трошоците или надомест на штета преку 
граѓанска парница или да иницира кривична постапка.
Кршењето на овој Кодекс не е единствената основа за дисциплинска постапка. 

Лажни обвинувања
Член 21

Фабриката ќе го заштити секој вработен, кој чесно искажува загриженост или 
пријавува неправилност, но кршење на Кодексот претставува свесно лажно 
обвинување, лажно пријавување, лажни искази, давање лажни информации во 
истрагата, или мешање или одбивање да се соработува во истрагата согласно со 
Кодексот. Чесно пријавување значи верување дека информацијата што се 
обезбедувате е точна.

V ДЕЛ ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Член 22

Овој кодекс влегува во сила на денот на неговото донесување и истиот се објавува 
на огласна табла на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО.

ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
Претседател на Одбор на директори

____________________________
Александар Крстевски
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