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До Државната комисија за спречување на корупцијата е доставено барање на 
мислење за тоа дали во текот на мандатот на член на Управен одбор во претпријатието 
може да се вработи неговата/нејзиниот сопруг/а и дали во текот на мандатот на член на 
Совет во Општината, неговата/нејзината сопруг/а  може да се вработи во јавно 

претпријатие, кое е основано од Советот на општината. 
Државната комисија за спречување на корупцијата согласно член 72 став 3 од 

Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (,,Службен весник на 
Република Македонија,, бр. 12/2019 од 19 јануари 2019 година), го издава следново: 

 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

 

Државната комисија известува дека вработувањето на блиско лице во 
институцијата каде службеното лице е член на Управен одбор преставува судир на 
интереси и директна повреда на член 46 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси. Истата повреда би настанала доколку сопруг/а на член на 
Совет во Општината би се вработил/а во јавното претпријатие, кое е основано од Советот 
на општината. 

Ова од причини што, според член 46 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси, лицата кои со службеното лице се блиски лица, за кои оправдано се 
смета дека постои интерес што ги поврзува со службеното лице, не можат да вршат 
супервизорски или контролен надзор врз неговата работа. 

Имено, согласно начелото на интегритет, секое службено лице во вршењето на 
својата функција е должно да внимава на евентуален судир на интереси и при 
извршувањето на јавните овластување и должности не смее да се раководи од лични , 
семејни, верски, партиски и етнички интереси. 
 Државната комисија укажува на тоа дека во конкретниот случај постои потенцијален 
судир на интерес, односно службените лица( член на Управен одбор и член на Совет на 
општина)  од барањето  за мислење имаат приватен интерес што би можело да биде во 
судир со нивната службена должност во иднина, по што согласно член 72 од Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси, секое службено лице  во своето 
работење е должно да внимава на потенцијален судир на интереси и да преземе мерки за 
негово одбегнување. 
 

 

 

 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Претседател, 
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