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До Државната комисија за спречување на корупцијата доставено е Барање за мислење 
во однос на тоа дали постоењето на роднински врски (брачна или вонбрачна заедница, со 
работник на Управата за безбедност и контраразузнавање, роднини по крв по права линија и 
во странична линија и во странична линија до втор степен, роднини по сватовство до прв 
степен), може да се третира како судир на интереси, односно дали постои законска одредба 
која вработувањето на лица во роднинска врска во иста институција го третира како судир на 
интереси.  

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 даде следново: 
 
 

М И С Л Е Њ Е 
 

 
Државната комисија извести дека вработувањето на блиски лица во иста институција 

претставува судир на интереси.  
Ова од причини што, согласно член 2 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и 

судирот на интереси под судир се подразбира состојба, во која службеното лице има приватен 
интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни 
овластувања или службени должности.  

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. 

Концептот на интегритет е составен дел на системот на доброто владеење. Кога се 
говори за добро владеење, во основа се мисли на градење и негување на духот на интегритет 
на лично и на институционално ниво, со што би се поттикнала и би се обезбедила независност, 
професионалност и отчетност во извршувањето на надлежностите утврдени со законите и со 
другите прописи. 

Главната задача на службените лица е да служат на јавниот интерес. Во нивната 
секојдневна рутина, овие луѓе се јавуваат во голем број улоги. Тие се истовремено и 
претставници на власта и приватни лица и ова може да доведе до судир на интереси. Бидејќи 
граѓаните очекуваат од службените лица чесно, фер и непристрасно однесување, важно е тие 
да не се вклучат во било каква ситуација која може да ги доведе во состојба на судир на 
интереси. 
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 Државната комисија укажа на тоа дека во конкретниот случај постои потенцијален 
судир на интерес, односно службените лица 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. 
 Доколку во Агенцијата за национална безбедност не се вработат лица за кои 
оправдано може да се каже дека се блиски лица и имаат заеднички интерес, би се спречило и 
ограничувањето согласно член 46 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси, со кое се спречува вршење на супервизорски или контролен надзор врз работата на 
службените лица. 

 
 

  
Со почит,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Претседател, 
Билјана Ивановска 


