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Предмет:  Мислење 
 

До Државната комисија за спречување на корупцијата е доставено барање за мислење 
дали е судир на интереси доколку вработен во јавниот сектор настапува како управител на 
економски оператор во постапките за јавни набавки, во институцијата во која е вработен, 
притоа нагласувајќи дека вработениот не е член на Управен одбор, ниту е дел од постапките 
за јавни набавки, ниту пак е на раководна позиција. 

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 доколку вработен во јавниот сектор настапува 
како управител на економски оператор во постапките за јавни набавки, во институцијата во 
која е вработен, во овој случај доктор вработен во Јавна здравствена установа,  би настанала 
состојба на судир на интереси.   

Ова од причини што вработените во јавниот сектор,  согласно член 8 став 2 од Законот 
за спречување на корупцијата и судирот на интереси се службени лица.  

Имено, согласно член 51 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси: 
(1) Службено лице во вршењето на својата функција, јавни овластувања или должности 

не може да воспостави деловни односи со правно лице кое е во негова сопственост или во 
сопственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство 
поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое 
одговорното лице е член на неговото семејство. 

(2) Ако службеното лице постапи спротивно на ставот (1) на овој член, на склучениот 
договор се применуваат одредбите за ништовност на договорот од Законот за облигационите 
односи. 

Државната комисија, исто така, укажува на тоа дека во конкретниот случај, докторот 
како службено лице вработено во јавниот сектор, има приватен интерес што би можело да 
биде во судир со неговата службена должност, 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. 
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Имено, во рамките на своето постапување во конкретниот случај, постои ризик од 
повреда на членот 50 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
кој гласи:  

(1) Службено лице не смее да ги користи информациите со кои располага во вршењето 
на функциите, јавните овластувања и службените должности за остварување корист 
или предност за себе или за друг. 
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