
ИЗВЕШТАЈ ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

УКАЖУВАЧИ 
 
 

Наслов: Предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за 
заштита на укажувачи 

По барање на Министерството за правда, Државната комисија за 
спречување на корупцијата спроведe процедура за Антикорупциска 
проверка на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на законот 
за заштита на укажувачи.  

Област: Правосудство 

Надлежното министерство: Министерството за правда 

 

Генерална оценка 
1. Осврт:  

Областа која ја уредува Законот за заштита на укажувачите е заштитеното 
пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите 
на институциите, односно правните лица во врска со заштитено пријавување 
и обезбедувањето заштита на укажувачите.  

Потребата за измена на постоечкиот закон се јавува поради усогласување со 
препораките упатени од Венецијанската комисија со Мислењето бр. 
829/2015 од 15 март 2016 година, со цел надминување на непрецизноста и 
внатрешната техничка неусогласеност помеѓу одредени одредби од Законот 
за заштита на укажувачите, со цел воспоставување на систем на заштитено 
пријавување и заштита на укажувачи во согласност со меѓународните 
стандарди. 

2. Употреба на законот: 

Со овој закон се уредуваат заштитеното пријавување, правата на 
укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите, односно 



правните лица во врска со заштитено пријавување и обезбедувањето 
заштита на укажувачите. 

3. Разгледани / консултирани дополнителни материјали:  

• Закон за заштита на укажувачи 
• Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во 

јавниот сектор; 
• Правилник за заштитено надворешно пријавување; 
• Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено 

внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор; 
 

Државната Комисија за спречување на корупција согласно Законот за 
спречување на корупција (чл.49. став.1 точка 3) и Законот за спречување на 
судир на интереси (член 21. став. 1 точка. 2), применувајќи ја Методологијата 
за Антикорупциска проверка на легислативата, а постапувајќи барање на 
Министерството за правда за антикорупциска проверка на легислативата, го 
разгледа Предлог на Законот за изменување и дополнување на законот за 
заштита на укажувачи го донесе следниот:  
 
 

ЗАКЛУЧОК 
 

Државната комисија за спречување на корупцијата по спроведената анализа 
и проверка на текстот на Предлог на Законот за изменување и дополнување 
на законот за заштита на укажувачи, заклучи дека не постојат ризици од 
корупција.  

Предлог на Законот за изменување и дополнување на законот за заштита на 
укажувачи е добро синхронизиран со националната легислатива и истиот е 
прецизиран во нормативно-правна и техничка форма. Притоа текстот на 
Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за заштита 
на укажувачи преставуваа унапредување на легислативата со која се 
уредуваат заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и 
постапувањето и должностите на институциите, односно правните лица во 
врска со заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите. 

 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Тргнувајќи од целта која сака да се постигне со измените и дополнувањата 
на Законот за заштита на укажувачите, а тоа е усогласување на законот со 
препораките на Венецијанскта комисија и препораките на Европската 
комисија заради надминување на неусогласеноста и непрецизноста и 
обезбедување на внатрешна усогласеност на законските одредби Државната 
комисија за спречување на корупцијата смета дека со предложените измени 
се врши позитивна промена во насока на подобрување на Законот за 
укажувачи и зголемување на заштитата на укажувачите. 
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