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20091142162
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување судир
на интереси,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10
септември 2009 година.
Бр. 07-3884/1
10 септември 2009 година
Скопје

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Член 1
Во Законот за спречување судир на интереси („Службен весник на РМ” број 70/2007),
во членот 1 став (1) зборовите: „власта и во доверените јавни овластувања од страна на
службени лица што вршат јавни овластувања” се заменуваат со зборовите: „јавните
овластувања и должности од страна на службените лица”.
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Целта на овој закон е да се обезбеди спречување на злоупотребата на јавните
овластувања и должности на службеното лице за остварување на користољубиви цели за
себе или блиски лица и да се обезбеди спречување на можноста приватниот интерес на
службеното лице да го загрози јавниот интерес.”
Член 3
Во членот 3 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:
“- “судир на интереси” подразбира судир на јавните овластувања и должности со
приватниот интерес на службеното лице, во кој службеното лице има приватен интерес
што влијае или може да влијае врз вршењето на неговите јавни овластувања и
должности,”.
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Алинеја 2 се менува и гласи:
“- “јавни овластувања и должности” подразбира остварување на работи од јавен
интерес под еднакви услови во материјална и нематеријална смисла,”.
Во алинејата 3 зборовите: „работите од јавен интерес” се заменуваат со зборовите:
„јавните овластувања и должности”.
Во алинејата 5 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и секое
физичко или правно лице со кое службеното лице има приватен интерес”.
Алинејата 6 се менува и гласи:
“- “подарок”, во смисла на овој закон, подразбира пари, хартии од вредност, предмети,
права и други услуги понудени на службено лице за вршење односно невршење јавно
овластување или должност,”.
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
“- “изјава за интереси”, во смисла на овој закон, е изјава на службеното лице која
содржи податоци за неговите лични и приватни интереси во вршењето на јавните
овластувања и должности,”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Службено лице, во смисла на овој закон, се претседателот на Република Македонија,
пратениците, градоначалниците, амбасадорите и другите именувани лица на Република
Македонија во странство; избраните и именувани лица од и во Собранието на Република
Македонија и Владата на Република Македонија, органите на државната управа и други
државни органи, органите на судската власт, јавните претпријатија, установи, други
правни лица на централната и локалната власт, државните службеници и вработените во
органите на државната управа и други државни органи, органите на судската власт,
јавните претпријатија, установи, други правни лица на централната и локалната власт,
советниците во советите на општините, советниците во Советот на градот Скопје, како и
лица вработени преку агенциите за привремено вработување со овластување утврдени со
закон.”
Член 4
Во членот 8 ставот (1) се брише.
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите: „извршување на функцијата и заштита на
јавниот интерес” се заменуваат со зборовите:
„вршење на јавните овластувања и должности”.
Ставот (3) се брише.
Член 5
Членот 9 се менува и гласи:
„Службеното лице кое пред стапување на вршењето на јавни овластувања или пред
стекнување на статусот на државен службеник, односно пред вработувањето како лице
со посебни должности и овластувања утврдени со закон, кој како сопственик управувал со
трговско друштво или установа, за време на вршењето на јавните овластувања или
должности, е должен управувањето да му го довери на друго лице или посебно тело, освен
на лицата од членот 3 став 1 алинеја 5 на овој закон.”
Член 6
Членот 10 се брише.
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Член 7
Членот 15 се менува и гласи:
„Службеното лице при вршењето на јавните овластувања и должности не смее да
прима подарок, освен во случаите утврдени со Законот за користење и располагање со
стварите на државните органи.”
Член 8
Во членот 16 зборовите: „за настанот до надлежниот орган кој го избрал, односно
именувал” се заменуваат со зборовите: „до Државната комисија”.
Член 9
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) Службеното лице во рок од три години по престанокот на вршењето на јавните
овластувања или должности, односно по престанокот на вработувањето, не може да се
вработи во трговското друштво во кое вршел надзор или имал воспоставено каков било
договорен однос при вршењето на јавните овластувања или должности.
(2) Службено лице во рок од три години по престанокот на вршењето на јавните
овластувања или должности, односно по престанокот на вработувањето, не може да
стекне по кој било основ акции односно удели во правното лице во кое работел, односно
вршел надзор.
(3) Ако службеното лице во рокот утврден во ставот (2) на овој член се стекне со акции
односно удели по пат на наследување, е должно тоа да го пријави до Државната комисија.
(4) Службеното лице во рок од две години по престанување на вршењето на јавните
овластувања или должности, односно по престанокот на вработувањето, не може да врши
застапување на физичко или правно лице од органот во кој претходно работел, ако
учествува во донесување на одлука по конкретен предмет.”
Член 10
Називот на Главата VIII се менува и гласи: “VIII. ЧЛЕНСТВО ВО УПРАВНИ И
НАДЗОРНИ ОРГАНИ”.
Член 11
Членот 18 се менува и гласи:
„(1) Службеното лице не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско
друштво, јавните претпријатија, агенции, фондови и сите други организациони облици со
доминантен државен капитал, освен каде што е утврдено со закон.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, државен службеник и лице со посебни
должности и овластувања утврдени со закон, може да биде член на управен или надзорен
орган во трговско друштво.”
Член 12
Членот 19 се брише.
Член 13
Во називот на Главата IX по зборот „граѓани” се додаваат зборовите: „и фондации”.
Член 14
Во членот 20 став (1) по зборовите: „здружение на граѓани” се додаваат зборовите: „и
фондации”.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
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„(2) Службеното лице може да биде член на управни или надзорни органи на
непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации кои извршуваат научни,
културни, спортски, хуманитарни и слични дејности, без право на надоместок, освен за
патните трошоци во врска со дејноста на тие организации, здруженија и фондации.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член службеното лице е должно да ја извести
Државната комисија во рок од 30 дена.”
Член 15
По членот 20 се додава нова Глава IX-а и пет нови члена 20-а, 20-б, 20-в, 20-г и 20-д,
кои гласат:
„IX-а. ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕСИ
Член 20-а
Претседателот на Република Македонија, пратениците, градоначалниците,
амбасадорите и други именувани лица на Република Македонија во странство, избраните
и именуваните лица од и во Собранието на Република Македонија и Владата на Република
Македонија, органите на државната управа и други државни органи, органите на судската
власт, јавните претпријатија, установи, други органи на централната и локалната власт
утврдени со закон, при преземање на вршењето на јавните овластувања и должности, во
рок од 30 дена се должни да поднесат изјава за постоење или непостоење на судир на
интереси до државната комисија.
Член 20-б
Државните службеници и вработените во органите на државната управа и други
државни органи, органите на судската власт, јавните претпријатија, установи, други
правни лица на централната и локалната власт утврдени со закон, како и лица вработени
преку агенции за привремено вработување со овластување, во рок од 30 дена се должни да
поднесат изјава за постоење или непостоење на судир на интереси во органите во кои ги
извршуваат нивните должности, односно во кои се вработени.
Член 20-в
Ако за време на вршењето на јавните овластувања и должности, службеното лице се
најде во состојба на судир на интереси, е должно во рок од 30 дена од настанатата
промена да ја извести Државната комисија.
Службеното лице ако во рок од три години се вработи во трговско друштво или друго
правно лице во приватниот сектор, е должно во рок од 30 дена да ја извести Државната
комисија.
Член 20-г
Формата и содржината на образецот за изјавата за интереси од членовите 20-а и 20-б на
овој закон ги пропишува Државната комисија.
Член 20-д
Во случаите кога постои основано сомневање или за тоа има докази кои упатуваат на
постоење на судир на интереси Државната комисија во смисла на овој закон, ги проверува
изјавите за постоење/непостоење на судир на интереси дадени согласно со Законот за
јавните набавки.”
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Член 16
Во членот 21 став (1) алинејата 7 се менува и гласи:
„- ги изрекува мерките утврдени со овој закон.”
Член 17
Членот 22 се менува и гласи:
„(1) Постапката за утврдување на судир на интереси Државната комисија ја спроведува
врз основа на начелата на законитост, доверливост, објективност, неселективност и
непристрасност.
(2) Постапката за утврдување постоење судир на интереси ја поведува и спроведува
Државната комисија:
- по службена должност,
- по барање на службеното лице,
- врз основа на пријава на друго лице и
- по барање на функционерот кој раководи со органот.
(3) Постапка за утврдување постоење судир на интереси може да се поведе и врз основа
на анонимна пријава, доколку наводите во истата се основани.
(4) Државната комисија за потребите на постапката и утврдување на фактичката
состојба, прибира документи, податоци и информации од физички и правни лица, како и
од службеното лице.
(5) Субјектите утврдени во ставот (4) на овој член се должни да ги достават
документите, податоците и информациите со кои располагаат во рок од 15 дена од денот
на приемот на барањето од Државната комисија.
(6) Ако субјектите утврдени во ставот (4) на овој член не се произнесат во рокот
утврден во ставот (5) на овој член, Државната комисија ги проверува наводите за
постоење на судир на интереси по службена должност.
(7) Државната комисија е должна да донесе одлука за постоење или непостоење на
судир на интереси во рок од 30 дена по произнесувањето на субјектите од ставот (4) на
овој член, односно по проверката на наводите.”
Член 18
Членот 23 се менува и гласи:
„(1) Ако Државната комисија констатира постоење на судир на интереси должна е да го
извести службеното лице и да побара од него, во рок од 15 дена од доставување на
одлуката, да го отстрани судирот на интереси.
(2) Ако службеното лице постапи по укажувањето, Државната комисија ја запира
постапката и за тоа ги известува службеното лице и подносителот на пријавата.
(3) Ако службеното лице не постапи согласно со ставот (1) на овој член Државната
комисија донесува одлука за изрекување мерка јавна опомена, којашто му ја доставува на
службеното лице.
(4) Ако службеното лице на кое му е изречена мерката јавна опомена во рок од 15 дена
од приемот на одлуката не преземе дејствија за отстранување на судирот на интереси и за
тоа не ја извести Државната комисија, Државната комисија пред надлежниот орган ќе
покрене иницијатива за престанок на вршењето на јавните овластувања или должности,
односно иницијатива за поведување дисциплинска постапка за утврдување на
дисциплински престап.”
Член 19
Членот 24 се брише.
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Член 20
Во членот 25 став (1) се менува и гласи:
„(1) На службеното лице му се изрекува една од следниве мерки:
- јавна опомена,
- иницијатива за поведување на дисциплинска постапка за утврдување на дисциплински
престап и
-иницијатива за разрешување на вршење на јавните овластувања или должности.”
Член 21
Членот 26 се менува и гласи:
„(1) Мерката јавна опомена на службено лице му се изрекува ако се утврди дека тоа
постапило спротивно на одредбите на овој или друг закон што довело до значително
нарушување на вршењето на јавните овластувања и должности.
(2) Мерката иницијатива за разрешување на вршење на јавните овластувања или
должности, односно иницијатива за поведување на дисциплинска постапка за утврдување
на дисциплински престап, на службеното лице му се изрекува ако претходно му била
изречена мерката јавна опомена.”
Член 22
Членовите 27 и 28 се бришат.
Член 23
Во членот 29 ставот (1) се менува и гласи:
„Против одлуката од членот 23 став (4) на овој закон, со која на службеното лице му се
изрекува една од мерките утврдени во членот 25 став (1) од овој закон, службеното лице
може да поведе постапка пред надлежниот орган или суд.”
Член 24
Членот 30 се менува и гласи:
“(1) Државната комисија ја известува јавноста за случаите на судир на интереси по кои
таа постапувала, во согласност со закон.
(2) Државната комисија е должна податоците до кои дошла при водење на постапката
да ги чува од злоупотреби за дискриминирање или омаловажување на службеното лице.”
Член 25
По членот 31 се додава нова Глава XIII-а и два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат:
„XIII-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 31-а
(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му
се изрече на физичкото лице доколку постапи спротивно на одредбите од членот 17 на
овој закон.
(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
на одговорното лице во правното лице доколку постапи спротивно на одредбите од членот
17 на овој закон.
(3) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
му се изрече на службено лице доколку постапи спротивно на одредбите од членовите 20а, 20-б и 20-в на овој закон.
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Член 31-б
Прекршочната постапка од членот 31 на овој закон ја води и прекршочните санкции
ги изрекува надлежен суд.”
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
Подзаконскиот акт од членот 20-г на овој закон Државната комисија ќе го пропише во
рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 27
Се задолжуваат службените лица, во смисла на овој закон, да достават изјава за
интереси во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на актот од членот 20-г
на овој закон.
Член 28
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за спречување на судир на интереси.
Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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