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This IHG Vendor Code of Conduct sets out the requirements, principles 
and practices that IHG has adopted to promote ethical conduct in the 
workplace, safe working conditions in the supply chain, treatment of 
persons with respect and dignity, and environmentally responsible 
practices. These are the minimum standards under which IHG vendors 
are expected to operate, and IHG encourages vendors to exceed the 
requirements set out below. 

Кодексот на IHG за однесување на продавачите ги утврдува 
условите, принципите и практиките што ги има усвоено IHG за да 
промовира етичко однесување на работното место, безбедни 
услови за работа во синџирот на снабдување, третирање на луѓето 
со почит и достоинство и практики со кои се демонстрира 
одговорност за животната средина.   Ова се минималните 
стандарди според кои се очекува да работат продавачите на IHG и 
IHG ги охрабрува продавачите да ги надминат долунаведените 
барања. 

Vendor declares herewith: Со ова продавачот изјавува: 

Compliance with Laws and Regulations Почитување на законите и прописите 

 to comply with the laws of the applicable countries in which it 
operates as well as international laws related to the conduct of 
business. 

 дека ќе ги почитува законите на соодветните земји во кои 
дејствува, како и меѓународните закони што се однесуваат на 
извршувањето деловни активности.

Labour and Human Rights Труд и човекови права 

 to support the protection of human rights, particularly those of its 
employees, the parties with whom it conducts business and the 
communities where it operates 

 да се поддржи заштитата на човековите права, особено оние 
на вработените во Групацијата, странките со коишто 
Групацијата има деловни односи и заедниците во коишто 
дејствува 

 to respect its employees' rights to voluntary freedom of association 
under the law 

 да се почитуваат правата на вработените за доброволна 
слобода на здружување, во согласност со законот

 to provide a safe and healthy working environment  да се обезбеди сигурна и здрава работна средина

 to not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 да не се поддржува принудната и задолжителна работа или 
експлоатацијата на деца 

 to support the elimination of employment discrimination and
harassment, and promote diversity in the workplace 

 да се поддржи отстранувањето на дискриминацијата при 
вработување и да се промовира различност на работното 
место 

 to provide employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration. 

 да им се обезбеди на вработените паричен надомест и алатки 
за развој на нивната кариера и да се земе предвид нивната 
благосостојба 

Environmental Protection Заштита на животната средина 

 to implement sound environmental practices in the design, 
development and operation of its business and provide the training 
and resources required to implement such practices 

 да се спроведат здрави практики за заштита на животната 
средина во смисла на дизајнирање, развој и функционирање 
на деловните активности и да се обезбедат обука и ресурси 
потребни за спроведување на тие практики 

 to encourage the development and integration of sustainable 
technologies and to endeavour to reduce the use of energy and
water, and re-use and recycle the resources consumed by its 
business wherever practical 

 да се поттикне развој и интеграција на одржливи технологии и 
да се вложи напор за намалување на употребата на енергија и 
вода и повторно да се употребуваат и да се рециклираат 
ресурсите што се користат при деловните активности секогаш 
кога е изводливо 

 to engage its customers, colleagues, partners, suppliers and 
contractors in its efforts to protect the environment 

 клиентите, колегите, сопствениците на хотели, снадбувачите и 
изведувачите да се вклучат во напорите за заштита на 
животната средина 

 to monitor, record and benchmark environmental performance on a 
regular basis. 

 редовно да се набљудуваат, евидентираат и мерат
резултатите во однос на животната средина

Business Integrity Деловен интегритет 

 to tolerate no form of and not to engage in any form of corruption or 
bribery, including any payment or other form of benefit conferred on 
any government official for the purpose of influencing decision 
making in violation of law 

 да не се толерира и да не се биде дел од никаква форма на 
корупција или поткуп, вклучувајќи плаќање или друг вид 
придобивка дадени на некој владин службеник со цел да се 
влијае врз донесувањето одлуки во случај на повреда на 
законот 

 to safeguard from disclosure IHG's confidential and proprietary 
information as well as its employee and customer privacy and 
personal information 

 да се спречи откривање доверливи информации и информации 
кои се во сопственост на IHG и да се зачува приватноста и 
личните податоци на вработените и клиентите

 to avoid business activity that would conflict or interfere with the 
provision of products and services to IHG 

 да се избегнуваат деловни активности што би биле во судир со 
или би пречеле при снабдувањето со производи и услуги на 
IHG 

 to accurately record and disclose information regarding business 
activities, structure, and financial situation and performance in 
accordance with applicable laws, regulations and industry practices.

 прецизно да се евидентираат и откриваат информации во 
врска со деловните активности, структурата и финансиската 
ситуација и ефикасноста во согласност со важечките закони, 
прописи и индустриски практики. 
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Supply Chain Синџир на снабдување 

 to use reasonable efforts to ensure that vendors, subcontractors and 
suppliers also operate in a manner consistent with the IHG Vendor 
Code of Conduct. 

 да се вложуваат разумни напори со цел да се гарантира дека 
продавачите, подизведувачите и снабдувачите исто така 
дејствуваат на начин што е во согласност со Кодексот на IHG 
за однесување на продавачите. 

Note that this document is not intended to create new or additional third 
party rights or obligations in favour of third parties, including any rights of, 
or obligations to, employees of the vendor. It supplements, but does not 
supersede, any rights maintained by IHG under any contract or agreement 
with any vendor. 

Имајте предвид дека овој документ не е наменет за создавање нови 
или дополнителни права или обврски за третата странка во полза 
на третите странки, вклучувајќи какви било права на или обврски за 
вработените на продавачот. Ги дополнува, но не ги заменува 
правата што ги поддржува IHG според кој било договор или 
спогодба со некој продавач. 

IHG reserves the right to reasonably update, alter or change the 
requirements of the IHG Vendor Code of Conduct. In such an event, IHG 
expects the vendor to accept such changes and act accordingly. 

IHG го задржува правото разумно да ги ажурира, видоизменува или 
променува барањата од Кодексот на IHG за однесување на 
продавачите. Во таков случај, IHG очекува продавачот да ги 
прифати промените и да дејствува соодветно. 


