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До Државната комисија за спречување на корупцијата доставено е писмено Барање 
на мислење во однос на тоа дали лица вработени во Државниот архив на РМ кои имаат 
статус на раководни лица имаат право, лично во свое име и за своја сметка (надвор од 
службените обврски  во Државниот архив) да склучуваат Договори за дело и да преземаат 
обврски кои се однесуваат на обработка, средување на архивски  материјал, изготвување 
на пописни листи на документиран материјал и т.н. по барање на правни лица –  иматели на 
архивски материјал. По однос на предметното барање,  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 

 

Согласно член 36 од Законот за архивски материјал (Сл. Весник на РМ 95/12), 
Државниот архив на РСМ меѓу другите, ги врши следниве работи:  
 - врши стручен надзор и дава стручна помош на имателите на јавен архивски и 
документарен материјал, 

- дава консултантски услуги на имателите во поглед на одбирањето, средувањето, 
евидентирањето, заштитата, чувањето, користењето, автоматската обработка на податоци 
и слично на архивскиот и документарниот материјал  

Исто така, согласно член 36 став (1) алинеја 4 од Законот за архивски материјал 
Државниот архив - врши инспекциски надзор врз имателите на архивски и документарен 
материјал.  

Согласно член 8 од Законот за спречување судир на интереси што беше во важност 
до 19 Јануари 2019 година: „Службеното лице во време на извршувањето на јавните 
овластувања и должности не смее да врши никаква дејност која може да влијае на 
непристрасно вршење на јавните овластувања и должности“. 

Државната комисија смета дека постои повреда на член 8 од Законот за спречување 
судир на интереси во однос на склучување на Договори за дело од страна на лицата 
вработени во Државниот архив на РМ кои имаат статус на раководни лица со правни лица – 

иматели на архивски и документиран материјал, со оглед на тоа дека како надлежност на 
Државниот архив на РСМ е вршење стручен надзор и давање стручна помош и 
консултантски услуги на имателите. 

 

 

 

 

 

Исто така, спроведувањето на инспекцискиот надзор од страна на Државниот архив, 

остава можност на потенцијален судир на интереси и влијание кај лицата вработени во 
Државниот архив на РСМ што во свое име и за своја сметка ќе склучуваат Договори за дело 
кои се однесуваат на обработка, средување на архивски  материјал, изготвување на 
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пописни листи на документиран материјал и т.н. по барање на правни лица – иматели на 
архивски материјал и инспекторите, вработени во Државниот архив на РСМ, кои го вршат 
инспекцискиот надзор. 
  

 

 

 

Со почит,  
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Претседател, 

Билјана Ивановска 


