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До Државната комисија за спречување на корупцијата е доставено барање за 

мислење дали вработените административни службеници во Бирото за судски вештачења 

кои вршат работи од областа на вештачењето можат да вршат вештачење и приватно, при 

што е наведено дека до Бирото за судски вештачења е поднесена пријава од лицето --------, 

која се однесува на вештото лице  -------------- , административен службеник  , вработен како 

советник  за вештачење во градежната област во Бирото, кој има изработен вешт наод и 

мислење надвор од бирото, односно приватно преку друштвото за вештачење -------------. 

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 Северна Македонија,, бр. 12/2019 од 19 јануари 2019 година), го издава следново: 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

 

Државната комисија известува дека согласно член 121 од Законот за работни 

односи: 

(1) Работникот, ко ј  работи полно работно време, може по исклучок  да 

склучи договор за  вработување со неполно работно време со друг 

работодавач, меѓ утоа на јмногу за десет часа неделно, со претходна 

со гласност на работодавачите, каде што е вработен  со полно работно време. 

(2) Обврзен  составен  дел на договорот за вработување според ставот 

(1) на ово ј  член  е договорот за начинот на остварувањето  на правата и 

обврските од ово ј  работен  однос со оглед на правата и обврските на 

работникот ка ј  работодавачот, каде што е вработен  со полно работно време. 

(3) На работникот, кој  склучува договор за вработување според ставот 

(1) на ово ј  член, престанува да му важи договорот за вработување во 

со гласност со ово ј  закон, по изминувањето на договореното  време, или ако е 

повлечена согласноста на работодавачот, каде што работникот е во работен  

однос со полно работно време. 

 

Раководно лице треба само да процени, земајќи ја  во предвид  природата на 

работите согласно Законот за вештачење,  дали ќе и биде овозможено на вработените во 

Бирото за судски вештачења да склучат договор со друг работодавач почитувајќи го член 

121 од Законот за работни односи, а целокупниот тој процес да не попречи во тековното 

работење на бирото. 

Имено, согласно член 2 став 3 од Законот за спречување на корупција и судирот на 

интереси: 

 „Под судир на интереси  се подразбира состо ј ба во ко ј а службеното  

лице има приватен интерес што вли ј ае или може да вли ј ае врз  

непристрасното вршење на неговите ј авни  овластувања или службени  

должности.“ 

Раководното лице исто така е должно да внимава  на потенцијалниот  судир на 

интереси согласно член 72 Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, 
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односно од случај до случај да процени дали при работењето на  вештите лица може да 

настане состојба на судир на интереси,  и  доколку се сомнева за постоење на наведената 

состојба, потребно е да ги   преземе  сите неопходни мерки за негово спречување. 
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Претседател, 

Билјана Ивановска 


