РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗЈАВАТА

Во рок од 30 дена од преземањето на
вршењето на јавните овластувања и
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
должности, до Државната комисија за
спречување на корупцијата Изјава за
интереси поднесуваат:
 Претседателот на Република
Македонија, пратениците,
Врз основа на членот 20-а и 20-б од Законот за спречување судир на интереси (“Службен весник на РМ“ бр.70/2007 градоначалниците, амбасадорите и
други именувани лица на Република
и 114/2009), до Државната комисија за спречување на корупцијата поднесувам
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
I. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
на централната и локалната власт
утврдени со закон.

ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕСИ

Име, средно име и презиме ___________________________________________________________
Единствен матичен број (ЕМБГ) ______________________________________________________
Адреса ____________________________________________________________________________
Приватен фиксен телефон _______________________ мобилен телефон ______________________
Службен телефон ____________________ Е-адреса _______________________________________

Податоците во изјавата да се внесат читливо, на компјутер или со печатни букви
Доколку просторот по некоја точка од овој формат не е доволен, продолжете да пополнувате
на фотокопија од него
Потпишете ја секоја страница на предвиденото место
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Во рок од 30 дена од вработувањето до
органите во кои извршуваат должности,
односно се вработени Изјава за интереси
поднесуваат:
 Државните службеници и вработените во
органите на државната управа и други
државни органи, органите на судската
власт, јавните претпријатија, установи и
други правни лица на централната и
локалната власт утврдени со закон, како
и лица вработени преку агенциите за
привремено вработување со
овластување
 Постојните службени лица наброени
во оваа колона, имаат обврска да
достават Изјава за интереси во рок од
три месеци од денот на влегувањето во
сила на овој акт.

II. ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ И ДОЛЖНОСТ
II.1 Јавно овластување и должност на кои сте избран-а, наименуван-а, вработен-а
___________________________________________________________________________________
II.2 Институција / орган
___________________________________________________________________________________
II.3 Назив на институцијата/органот што извршил избор/наименување/вработување
___________________________________________________________________________________
II.4 Број и датум на актот за верификација/избор/наименување/вработување
___________________________________________________________________________________

III. ИНТЕРЕСИ
III.1 ЛИЧНИ АНГАЖМАНИ
III.1.1 Јавни овластувања и должности
Дали извршувате друго јавно овластување и должност (избран-а, наименуван-а, вработен-а)
освен наведеното во точка II од овој образец? (заокружете го одговорот)



ДА / НЕ
Доколку заокруживте ДА наведете го називот на институцијата/органот и својството, како и
датумот на изборот, наименувањето, вработувањето


1. Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: ___________________________________________

од _____________________

2. Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: __________________________________________
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од ________________________

II. ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ И
ДОЛЖНОСТ
Јавни овластувања и должности
подразбира остварување на работи од јавен
интерес под еднакви услови во
материјална и нематеријална смисла;
Во делот на рубриката означена со II. 1 се
впишуваат податоци за
функцијата/работното место на кое сте
избран-а/ намименуван-а /вработен-а, што е
предмет за пополнување на оваа изјава.
Во делот на рубриката означена со II. 2 се
впишуваат точниот назив податоци за
институцијата/органот каде што ја
извршувате функцијата односно сте
вработени.
Во делот на рубриката означена со II. 3 се
впишуваат податоци за
институцијата/органот што извршил
избор/наименување/вработување, а
службените лица избрани на непосредни
избори се впишува податок на кои избори е
извршен изборот (парламентарни/локални).
Во делот на рубриката означена со II. 4 се
впишува бројот и датумот на актот со кој ви
е верифициран мандатот добиен на
непосредни избори, односно бројот и датум
на актот со кој сте избран-а/ наимениван-а/
вработен-а
III. ИНТЕРЕСИ
Јавен интерес е поширок општествен
интерес за општото добро и напредок на
сите граѓани под еднакви услови во
материјална и нематеријална смисла
којшто може да биде загрозен со
предизвикување штета од материјална и
нематеријална природа поради
настанување судир на приватниот со јавниот
интерес
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III.1.2 Трговски друштва
Дали сте сопственик, оснивач, содружник, член на собрание, надзорен одбор, управен одбор
или менаџмент или сте овластено лице во трговско друштво? (заокружете го одговорот)


ДА / НЕ
Доколку заокруживте ДА наведете назив на трговското друштво и својството, како и
процентот на личниот капитал и процентот на државниот капитал во трговското друштво


1. Назив на трговското друштво: ___________________________________________________
Статус: _______________________________________________________________________
процентот на личен капитал ____________ процентот на државен капитал _______________
2. Назив на трговското друштво: ___________________________________________________
Статус: _______________________________________________________________________
процентот на личен капитал ____________ процентот на државен капитал _______________

III.1.3 Здруженија на граѓани и фондации


Дали членувате во здружение на граѓани или фондација? (заокружете го одговорот)
ДА / НЕ

Доколку заокруживте ДА наведете го називот на здружението на граѓани или фондацијата
и својството, како и висината на надоместокот што го примате


1. Назив на здружение на граѓани или фондација: _______________________________________
Статус: ______________________________ висината на надоместок _____________________
2. Назив на здружение на граѓани или фондација: _______________________________________
Статус: ______________________________ висината на надоместок ______________________
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Приватен интерес подразбира
материјален или нематеријален интерес
на службеното лице што може да влијае врз
неговото одлучување при вршењето на
јавните овласувања и должности;
Судир на интереси подразбира судир на
јавните овластувања и должности со
приватниотинтерес на службеното лице, во
кој службеното лице има приватен интерес
што влијае или може да влијае врз вршењето
на неговите јавни овластувања и должности;
III.1 ЛИЧНИ АНГАЖМАНИ
Во делот на рубриката означена со III.1 се
впишуваат податоци за други ваши
ангажмани различни од предмет за
пополнување на оваа изјава
Во делот на рубриката означена со III.1.1 се
впишуваат податоци за други ваши јавни
овластувања и должности освен впишаните
во рубрика II. (пр: член на управен/надзорен
одбор, член на совет и др.)
Во делот на рубриката означена со III.1.2 се
впишуваат податоци за ваши ангажмани во
трговски друштва (државни и приватни) и тоа
целосен назив на трговското друштво и
вашиот статус, а доколку имате акции или
удели да се наведе бројот или процентот и ако
во трговското друштво има државен капитал
да се наведе процентот.
Во делот на рубриката означена со III.1.3 се
впишуваат податоци за ваши ангажмани во
здруженија на граѓани и фондаци (домашни,
меѓународни и странски) и тоа целосен назив
на здружението/фондацијата и вашиот статус,
а доколку примате надоместок наведете ја
висината на надоместокот на годишно ниво.
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III.2 АНГАЖМАН НА БЛИСКИ ЛИЦА
III.2.1 Јавни овластувања/должности
Дали Ваши блиски лица вршат јавно овластување и должност /избран-a, наименуван-a,
вработен-a (заокружете го одговорот)


ДА / НЕ
Доколку заокруживте ДА наведете име и презиме, назив на институцијата /органот и
својството, како и датата на изборот/наименувањето/вработувањето



1. Име и презиме __________________________________ сродство ____________________
Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: _________________________________________

од ______________________

2. Име и презиме __________________________________ сродство ____________________
Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: _________________________________________

од ______________________

3. Име и презиме __________________________________ сродство ____________________
Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: _________________________________________

III.2 АНГАЖМАН НА БЛИСКИ ЛИЦА
Блиски лица се:
- лицата во брачна или вонбрачна заедница
со службеното лице;
- роднини по крв во права линија
(вашите:син и ќерка, внуци, татко и мајка,
баба и дедо);
- роднини по крв во странична линија до
четврти степен (брат и сестра на вашите
родители, вашите први и втори
братучеди);
- посвоителот и посвоеникот;
- роднини по сватовство до втор степен
(татко и мајка, брат и сестра и
братучедите на вашиот брачен другар);
- секое физичко или правно лице со кое
службеното лице има приватен интерес
Во делот на рубриката означена со III.2.1 се
впишуваат податоци за ваши блиски лица
кои вршат јавно овластување и должност, со
кои вие имате приватен интерес. Покрај
името и презимето да се наведе сродството
во кое се наоѓате со блиското лице, назив на
институцијата/органот каде се избрани,
наименувани или вработени , кој статус го
имаат и од кога

од ______________________

4. Име и презиме __________________________________ сродство ____________________
Назив на институцијата/органот: ________________________________________________
Статус: _________________________________________
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III.2.2 Трговски друштва
Дали Ваши блиски лица се сопственици, оснивачи, соодружници, членови на собрание,
надзорен одбор, управен одбор или менаџмент или се овластено лице во трговско друштво?
(заокружете го одговорот)


ДА / НЕ
Доколку заокруживте ДА наведете име и презиме на лицето, назив на трговското
друштво, кој му е статусот како и процентот на државниот капитал во трговското друштво


1. Име и презиме ___________________________________ сродство ____________________
Назив на трговското друштво _____________________________________________________
Статус:__________________________________

Во делот на рубриката означена со III.2.2
се впишуваат податоци за ваши блиски
лица кои вршат јавни овластувања и
должности или се сопственици, оснивачи,
соодружници, членови на собрание,
надзорен одбор, управен одбор или
менаџмент или се овластено лице во
трговско друштво (државни и приватни).
Покрај името и презимето да се наведе
сродството во кое се наоѓате со блиското
лице, називот на трговското друштво, кој
статус го имаат, како и процентот на
учеството на државниот капитал

процентот на државен капитал _________

2. Име и презиме __________________________________ сродство _____________________
Назив на трговското друштво _____________________________________________________
Статус:__________________________________

процентот на државен капитал _________

3. Име и презиме __________________________________ сродство _____________________
Назив на трговското друштво _____________________________________________________
Статус:__________________________________

процентот на државен капитал _________

4. Име и презиме __________________________________ сродство _____________________
Назив на трговското друштво _____________________________________________________
Статус:__________________________________
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процентот на државен капитал _________
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III.2.3 Здруженија на граѓани и фондации
Дали Ваши блиски лица членуваат во здружение на граѓани или фондација?
(заокружете го одговорот)
ДА / НЕ



Доколку заокруживте ДА наведете име и презиме на лицето, во кое сродство се наоѓате,
како и називот на здружението на граѓани или фондацијата и кој му е статусот.


Во делот на рубриката означена со III.2.3
се впишуваат податоци за ваши блиски
лица кои членуваат во здружениjа на
граѓани и фондациi. Покрај името и
презимето да се наведе сродството во кое
се наоѓате со блиското лице, целосен
назив на здружението/ фондацијата како и
нивниот статус.

1. Име и презиме ____________________________________ сродство ____________________
Назив ______________________________________________ Статус: ______________________
2. Име и презиме ____________________________________ сродство ____________________
Назив ______________________________________________ Статус: ______________________
3. Име и презиме ____________________________________ сродство _____________________
Назив _______________________________________________ Статус: ______________________
IV. ИЗЈАВА

Изјавувам и со својот потпис потврдувам дека податоците во оваа Изјава за интереси се веродостојни, целосни, потполни и точни.
Потпис на подносителот ___________________________________

Датум __________________

НАПОМЕНА: Лицата опишани во членот 20-а од Законот за спречување судир на интереси (“Службен весник на РМ“ бр.70/2007 и 114/2009),
пополнетата Изјава за интереси должни се лично или препорачано по пошта да ја достават до Државната комисија за спречување на
корупцијата на адреса ул.“Даме Груев“ бр.1, 1000 Скопје, п.фах 106, а лицата опишани во членот 20-б од Законот, пополнетата Изјава за
интереси должни се лично или препорачано по пошта да ја поднесат во органот во кој ги извршуваат нивните должности.
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