
Република Македонија 
ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
 

    ул.Даме Груев бр.1, 1000  СКОПЈЕ       факс: 02/ 32 15 380      тел: 02/ 32 15 377      E-mail: dksk@dksk.org.mk
  

  

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15 и 
55/16), Државната комисија за спречување на корупцијата, како имател на информации ја 
објавува, следната: 

Л И С Т А
на информации со кои располага

Државната комисија за спречување на корупцијата

1. Информации за положбата и составот на Државната комисија за спречување на корупцијата;

2. Информации за надлежности на Државната комисија за спречување на корупцијата;

3. Деловник за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата;

4. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план;

5. Годишна програма за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата;

6. Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата;

7. Годишен план за јавни набавки;

8. Акти за организација и систематизација на работните места на Секретаријатот на Државната 
комисија за спречување на корупцијата;

9. Износ на Буџетот на Државната комисија за спречување на корупцијата;

10. Број на оформени предмети поради сомневање за постоење на корупција;
 
11. Број на дадени мислења за предлози на закони од значење за спречување на корупцијата;

12. Број на известувања доставени до Државната комисија за спречување на корупцијата, 
согласно со член 26 Законот за спречување на корупцијата, за користење на донации и друга 
странска помош;

13. Број на поднесени Анкетни листови од избрани или именувани лица и од одговорни лица 
во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен 
капитал, при изборот или именувањето;



14. Број на поднесени Анкетни листови од избрани или именувани лица и од одговорни лица 
во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен 
капитал, по престанокот на функцијата;

15. Број на пријави од избрани или именувани лица, службени лица и одговорни лица во јавно 
претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал за зголемување на 
имотот, односно на имотот на член на нивното семејство;

16. Број на поднесени барања за поведување прекршочна постапка против лица кои не ја 
исполниле обврската за пополнување и доставување на Анкетен лист со детален попис на 
имотот во нивна сопственост или сопственост на членовите на нивните семејства;

17. Број на поднесени барања за поведување прекршочна постапка против лица кои не 
пријавиле зголемување на нивниот имот, односно имотот на член на нивното семејство;

18. Број на поднесени барања за поведување на постапка за испитување на имот и имотна 
состојба на избрано или именувано лице, како и на друго службено лице и одговорно лице во 
јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со државен капитал;

19. Број на покренати иницијативи пред надлежните органи за контрола на финансиско-
материјалното работење на различни субјекти;

20. Број на покренати иницијативи за поведување постапка пред надлежните органи за 
разрешување, распоредување, сменување, казнено гонење или примена на други мерки на 
одговорност на избрани или именувани лица, службени лица или одговорни лица во јавни 
претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал;

21.Број на оформени предмети заради утврдување на постоење судир на интереси;  

22. Број на поднесени изјави за интереси;

23. Број на донесени Одлуки за изрекување мерка- јавна опомена, согласно со одредбите од 
Законот за спречување на судир на интереси;

24. Број на иницијативи за престанок на вршењето на јавните овластувања или должности, 
односно иницијативи за поведување дисциплинска постапка за утврдување дисциплински 
престап, покренати согласно со одредбите од Законот за спречување на судир на интереси; 

25. Број на барања за поведување прекршочна постапка за сторен прекршок, поднесени 
согласно со одредбите од Законот за спречување на судир на интереси;

26. Број на дадени мислења за предлози на закони од значење за спречување на судир на 
интереси;

27. Статистички податоци во врска со превземени активности на планот на едукацијата на 
органите, надлежни за откривање и гонење на корупцијата и другите видови на криминал;

28. Статистички податоци за превземени активности за едукација заради откривање на 
корупцијата и на судирот на интереси;

29. Број на изречени опомени на лобисти и на правни лица каде што лобистот е вработен, 
согласно со одредбите од Законот за лобирање;



30. Број на поднесени иницијативи за бришење на лобист од регистарот на лобисти што го 
води генералниот секретар на Собранието на Република Македонија, согласно со одредбите 
од Законот за лобирање;

31. Број на поднесени иницијативи до Централниот регистар на Република Македонија 
за бришење на дејноста лобирање на правни лица, согласно со одредбите од Законот за 
лобирање;

32. Број на доставени писмени извештаи од регистрирани лобисти за својата работа, согласно 
со одредбите од Законот за лобирање;

33. Број на доставени пријави за заштитено надворешно пријавување, согласно со одредбите 
од Законот за заштита на укажувачи;

34. Број на доставени пријави за необезбедена заштита на укажувач и на нему блиско лице 
заради извршеното заштитено внатрешно и надворешно пријавување или заштитено јавно 
пријавување, согласно со одредбите од Законот за заштита на укажувачи;

35. Број на доставени полугодишни извештаи за примени пријави од укажувачи, согласно со 
одредбите од Законот за заштита на укажувачи;

36. Број на поднесени приговори за непочитување на член 8-а и член 8-б од Изборниот законик;

37. Број на одржани прес конференции и издадени соопштенија за медиумите;

38. Број на одржани седници на Државната комисија за спречување на корупцијата.


