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20150973022
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на
корупцијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни
2015 година.
Бр. 08-2500/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА КОРУПЦИЈАТА
Член 1
Во Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“
број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), во членот 17 став (3) зборот
„кој“ се заменува со зборот „кое“.
Член 2
Во член 29 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Избрано или именувано лице не смее да врши влијание за вработување или
унапредување на член на неговото семејство во органот во кој е избрано или именувано,
или во друг државен орган или јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице
што располага со државен капитал врз кое врши надзор органот во кој лицето е избрано,
односно именувано.“
Член 3
Во член 33 ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 4
Во член 33-а ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5) .
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Член 5
Во членот 33-б по зборовите: „анкетниот лист“ се додаваат зборовите: „и на образецот
за пријавување промена во имотната состојба“.
Член 6
Насловот на членот 35 се менува и гласи:
„Јавност на анкетниот лист и на пријавата за промена во имотната состојба“.
Член 7
Во членот 35 став (1) по зборовите: „анкетниот лист“ се додаваат зборовите: „и од
пријавата за промена во имотната состојба“.
Во ставот (2) по зборовите: „анкетните листови“ се додаваат зборовите: „и од пријавите
за промена во имотната состојба“.
Член 8
По членот 35 се додаваат четири нови членови 35-а, 35-б, 35-в и 35-г, кои гласат:
„Заштита на личните податоци
Член 35-a
(1) Личните податоци кои се собираат во примената на одредбите од овој закон, се
обработуваат и чуваат правично и соодветно за конкретни и јасни цели утврдени во
одредбите од овој закон.
(2) Личните податоци од ставот (1) на овој член, се чуваат во форма што овозможува
идентификација на субјектот на лични податоци.
(3) Личните податоци од ставот (1) на овој член, се чуваат не подолго од што е
потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна
обработка согласно со одредбите од овој закон.
(4) По барање на субјектот на лични податоци, Државната комисија е должна да ги
дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на личните податоци, ако
податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во
согласност со закон.
(5) Во содржината на барањето од ставот (4) на овој член субјектот на лични податоци
наведува за кои податоци се бара дополнување, изменување, бришење или сопирање на
користењето на лични податоци и доколку се бара дополнување или изменување, се
наведуваат и податоците со кои треба да се изврши дополнувањето или изменувањето.
(6) Во случај кога ќе се утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или
неажурирани, Државната комисија презема мерки истите да се дополнат, изменат или
избришат, независно од тоа дали субјектот на лични податоци има поднесено барање за
дополнување или изменување на личните податоци.
(7) За извршеното дополнување, изменување или бришење на личните податоци,
согласно со ставот (4) на овој член, Државната комисија најдоцна во рок од 15 дена од
денот на приемот на барањето писмено го известува субјектот на лични податоци,
корисниците на личните податоци или третите лица на кои им се откриени личните
податоци согласно со закон.
Регистар на избрани и именувани лица
Член 35-б
(1) Државната комисија води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во
јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен
капитал (во натамошниот текст: Регистарот).
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(2) Регистарот претставува единствена база на податоци за избрани и именувани лица,
одговорни лица во јавни претпријатија, јавни установи или други правни лица кои
располагаат со државен капитал.
Член 35-в
(1) Податоците што се внесуваат во Регистарот претставуваат информации од јавен
карактер, освен податоците заштитени со закон.
(2) Податоците од Регистарот кои не се заштитени со закон се објавуваат на веб
страницата на Државната комисија.
Член 35-г
(1) Раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или
од нив овластени лица се должни податоците за лицата од членот 33 став (1) од овој закон
со пополнување на образец да ги достават до Државната комисија без одлагање, а
најдоцна во рок од 15 дена од денот на верификацијата на мандатот, изборот, односно
именувањето, како и по престанокот на функцијата, односно должноста на избраното
односно именуваното лице.
(2) Државната комисија е должна податоците за лицата од членот 33 став (1) од овој
закон да ги внесе во Регистарот во рок од 15 дена од денот на нивниот прием.
(3) Евидентираните податоци за лицата од членот 33 став (1) од овој закон и
документацијата приклучена кон нив се чуваат согласно со закон.
(4) Податоците од ставот (3) на овој член внесени во Регистарот во електронска форма,
се бришат по службена должност по истекот на рокот од десет години по престанокот на
вршењето на функцијата на лицето на кое се однесуваат податоците.
(5) Формата и содржината на образецот од ставот (1) на овој член, како и содржината,
формата и начинот на водење на Регистарот ги пропишува Државната комисија.“
Член 9
Во членот 43 став (1) зборот „секој“ се заменува со зборот „секое“.
Член 10
Во членот 49 став (1) во алинејата 8 зборовите: „избраните и именуваните
функционери“ се заменуваат со зборовите: „избраните и именуваните лица“.
По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:
„-води регистар на избрани и именувани лица, одговорни лица во јавни претпријатија,
јавни установи или други правни лица кои располагаат со државен капитал;“.
Член 11
Во членот 50-а став (1) по зборовите: „Управата за јавни приходи“ точката на крајот на
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а до Државната комисија
заради објавување“.
Член 12
По членот 63 се додаваат два нови члена 63-а и 63-б, кои гласат:
„Член 63-a
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на член на Државната комисија ако постапи спротивно на членот 50-а став (1)
од овој закон.
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Член 63-б
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на раководното лице на институцијата или органот кој врши избори и
именувања, односно на од него овластеното лице, ако постапи спротивно на членот 35-г
од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на институцијата или органот кој врши избори и
именувања.“
Член 13
Во целиот текст на законот во кој било род и број зборовите: „избран или именуван
функционер“ се заменуваат со зборовите: „избрано или именувано лице“.
Член 14
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон Државната комисија ќе го донесе во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 15
Одредбите од членовите 8 и 10 став 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат по
една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Раководните лица на институциите и органите кои вршат избори и именувања или од
нив овластените лица се должни во рок од 30 дена од започнувањето на примената на овој
закон да ги достават до Државната комисија податоците од членот 35-г став (2) за
избраните и именуваните лица кои ја вршат функцијата или должноста и за избраните и
именуваните лица чијашто функција или должност престанала.
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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