Членовите на МАСИТ се обврзуваат да го почитуваат Кодот на Честа со цел да се осигура
почитувањето на високи стандарди во сите сегменти на делување на членовите на МАСИТ.
Преку Комитетот на честа, составен од членови на МАСИТ, МАСИТ го зајакнува почитувањето на
Кодот на Честа. Комитетот ја превзема контролата на работењето и давањето на санкции
вклучувајќи го и исклучувањето од МАСИТ. Кодот ја рефлектира посветеноста на членовите на
МАСИТ да го одржат високото ниво на етика и почитување на нивниот однос со јавноста,
другите членови, компании кои не се членови на МАСИТ и потрошувачите.

КОД НА ЧЕСТА
на Стопанската Комора за Информатички и Комуникациски Технологии – МАСИТ
(пречистен текст мај 2015)
Членовите на МАСИТ се сложуваат со:
Член I
Да бидат чесни, доверливи, директни и фер кон сите фактори како: раса, пол, религија,
хендикеп, возраст и националност.
Член II
Да се обраќаат на нашите клиенти со интегритет, компетентност и објективност.
Член III
Да ги чуваат информациите за клиентите во најголема доверливост како и да ги употребуваат
информациите за клиентите само со нивно одобрение.
Член IV
Да ја почитуваат интелектуалната сопственост на клиентите и консултантските фирми, да не
даваат информации или методологии без одобрение.
Член V
Да настојуваат да постигнат највисок квалитет, ефективност и гордост во процесите на
производство или професионални активности.
Член VI
Да пристапат до компјутери и комуникациски средства на клиентите само доколку се
овластени.
Член VII
Да се спротивстават на сите форми на корупција. Членовите треба да овозможат надоместок за
нивните професионални услуги преку надоместоци кои одговараат на дадените услуги.
Член VIII
Да обезбедат професионална компетентност со асистирање на своите колеги и соработници во
нивниот професионален развој.
Член IX
Да ги прифатат само задачите за кои се компетентни или кои одговараат на нивната
експертиза.
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Член X
Да ги почитуваат договорите со назначените задачи, т.е. да направат трансакција на
компетентен и професионален начин откако клиентите се договориле да направат специфична
трансакција вклучувајќи секаков тип на договори направени вербално или на било кој начин со
клиентите, било да се членови или не на МАСИТ.
Член XI
Да се почитуваат постоечките закони за работа и професионалност.
Член XII
Да го прошират јавното разбирање за ИТ индустријата за да го охрабрат користењето на
производите на своите членови како и услугите според нивниот примарен извор.
Член XIII
Да го употребуваат само името, идентитетот или овластувања при преговори во конкурентна
средина.
Заклучок
За да ги поддржат следните принципи, членовите на МАСИТ ја земаат следната обврска:
a) Да ги почитуваат принципите на Кодот на честа
b) Да не влијаат на другите, нивните права, репутација или вработување со непрофесионални
активности, изјави или инсинуации
c) Да одговорат на секоја жалба за прекршување на Кодот и да учествуваат во сите процедури
како што е опишано во активностите на Управниот одбор.
Судот на честа ги разгледува сите прекршувања на Кодот на Честа со неетичкото однесување на
интегритетот на своите членови. Прекршувањата на Кодот на честа е предмет на дисциплинска
акција, вклучувајќи и исклучување од МАСИТ.
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