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ПРИЛОГ 1

Реден 

број

Име и презиме на 

службеното лице  
Функција која ја врши Основ за поведување на постапка Доставена иницијатива до Постапувања на надлежниот орган

1
проф. д-р Никола 

Јанкуловски 

Ректор на 

Универзитетот 

“Св.Кирил и Методиј” 

Пријава од познат подносител 

Постоење основано сомневање дека во својство на раководно 

лице -ректор на Универзитетот,  свесно непреземал дејствија за 

ставање во мирување на неговиот работен на Клиника за 

дигестивна хирургија при Универзитетските клиники во Скопје.

Како резултат на тоа, овозможено е примање на плата од 

клиниката и надоместоци од Ректоратот сметано од 2016 година 

кога стапил на функцијата, поради што сторил   злоупотреба на 

службената положба и овластување, несовесно работење во 

службата 

1. До ОЈО Скопје - иницијатива за 

кривично гонење на службено лице;

2. Барање до проф.д-р Никола 

Јанкуловски за ставање во мирување 

негoвиот работен однос на работно 

место Раководител на Оддел за 

дигестивна хирургија на 

Универзитетската клиника за 

дигестивна хирургија

1. ОЈО ја отфрли иницијативата на ДКСК како 

неоснована

2. Согласно Законот за управните спорови, проф. 

Д-р Никола Јанкуловски против  Барањето за 

ставање во мирување на неговиот работен однос 

на Универзизтетската клиника за дигестивна 

хирургија поднесе тужба пред Управниот суд на 

Република Северна Македонија.

 Управниот суд на РСМ донесе Пресуда со која ја 

уважи тужбата на тужителот - Ректорот на 

Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" проф. д-р 

Никола Јанкуловски, Барањето за преземање 

дејствија за ставање во мирување на неговиот 

работен однос на Универзизтетската клиника за 

дигестивна хирургија го поништи  и предметот 

беше вратен  на повторно одлучување од ДКСК. 

2 д-р  Зоран Караџов 

в.д. Директор на 

Клиника за дигестивна 

хирургија

Пријава од познат подносител 

Постоење на основано сомневање дека во својство на директор 

не преземал активности согласно со член 178 став 1 од Законот 

за здравствена заштита,член 151 од Законот за работните 

односи и член 53 став 3 од Законот за високото образование за 

ставање во мирување на работниот однос на проф. д-р Никола 

Јанкуловски од времето на стапување на должноста Ректор  на 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје;

1. До ОЈО Скопје - иницијатива за 

кривично гонење на службено лице;

2. Барање до ВД Директорот на 

Клиниката за дигестивна клиника             

д-р Зоран Караџов   за ставање во 

мирување на работен однос  на проф. 

д-р Никола Јанкуловски на работно 

место Раководител на Оддел за 

дигестивна хирургија на 

Универзитетската клиника за 

дигестивна хирургија;

3. Барање до инспекциските служби за 

вршење на вонреден инспекциски 

надзор во сите останати државни 

универзитети во Република Северна 

Македонија со цел утврдување на 

вакви или слични состојби

1. ОЈО сеуште се нема произнесено по 

иницијативата.

2. ВД Директорот д-р Зоран Караџов  нема 

постапено по барањето за ставање во мирување 

на работниот однос на проф.д-р Никола 

Јанкуловски.

3. Извештај од инспекциски служби дека и во 

другите државни универзитети постојат вакви и 

слични ситуации, поради што ДКСК оцени дека во 

наредниот период потребно е да се предложат 

измени и дополнување на Законот за високото 

образование со цел надминување на вавките и 

слични ситуации. 

Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење по предмети од областа на корупцијата



ПРИЛОГ 1

Реден 

број

Име и презиме на 

службеното лице  
Функција која ја врши Основ за поведување на постапка Доставена иницијатива до Постапувања на надлежниот орган

3 Блерим Беџети
градоначалник на 

општина Сарај

Сопствена иницијатива на ДКСК по допрен глас од медиуми

Сомневање за злоупотреби и незаконско работење на 

градоначалникот и други  одговорни лица во општина Сарај, а се 

однесуваат на овозможување на работење на нелегално 

поставени времени објекти на езерото Матка, и непреземање 

мерки за утврдување на  правен статус на бесправно 

изградените објекти согласно Законот за градење.

1. До ОЈО Скопје - иницијатива за 

кривично гонење на службени лица;

1. ОЈО постапува по доставената иницијатива

4 Љуљзим Џемаили

в.д. Директор на 

Државниот студентски 

дом “Томе 

Стефановски - Сениќ“ 

Скопје, 

По доставена пријава со наводи за сомневање дека во својство 

на одговорно лице и работоводен орган при располагањето со 

средствата на Државниот студентски дом не обезбедил законито 

користење и заштита на средствата сопственост на јавната 

установа, придонел за недомаќинско располагање со имотот и 

сметката на државниот студентски дом,а на штета на установата 

и на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија.

1. До ОЈО Скопје - иницијатива за 

кривично гонење на службено лице;

1. ОЈО сеуште се нема произнесено по 

иницијативата.

5
Добре Јанчев и други 

службени лица

Генерален секретар и 

вработени во Државна 

изборна комисија

По доставена пријава со наводи за постоење сомневања за 

сторени неправилности и незаконитости од службени лица при 

спроведувањето на постапките за доделување на договори за 

јавни набавки за изработка и печатење на доверлив изборен 

материјал и избирачки список во Република Северна Македонија 

во изборните процеси во 2016, 2017 и 2019 година, и 

спроведениот рефередум во 2018 година. Постапките не е 

спроведени во согласност Закон за јавни набавки, кој што е во 

важност во дадениот период 

1. До ОЈО Скопје - иницијатива за 

кривично гонење на службено лице;

1. ОЈО сеуште се нема произнесено по 

иницијативата.

6 Рамиз Мерко
градоначалник на 

општина Струга

Сопствена иницијатива на ДКСК по допрен глас од медиуми

Сомневања за злоупотреба на службената положба и 

овластување за  набавка на три автомобили и луксузен 

автомобил марка “Ауди А6. Набавката е ивршена во услови на 

ограничено располагање со буџетот на општината поради 

повеќегодишна блокада на сметката на општината заради 

неплаќање на своите обврски. Основаното сомневање е 

поткрепено со наодите од Конечниот извештај на овластениот 

државен ревизор за извршена ревизија на финансиските 

извештаи заедно со ревизија на  усогласеност на сметката на 

основниот буџет  на општина Струга со број 13-114/10 од 

04.10.2019 година објавен на веб страната на ДЗР

1. До ОЈО Струга  - иницијатива за 

кривично гонење на службено лице;

1. ОЈО сеуште се нема произнесено по 

иницијативата.



ПРИЛОГ 2

Реден 

број

Име и презиме на 

службеното лице  
Звање на службеото лице Основ за поведување на постапка Доставена иницијатива до Постапувања на надлежниот орган

1  Кочо Анѓушев 

Заменик на Претседателот на 

Владата на РСМ задолжен за 

економски прашања 

Основано сомневање дека заменик претседателот не  постапил  согласно член 72 

став 1 - член 73 став 1 , член 75 став 1 од ЗСКСИ, односно не се иземал во процесот на 

донесување на Одлука на Владата на Р.Северна Македонија за времено укинување 

на царината на литиум-јонски електрични акумулатори, од причина што увозот на 

овие литиум-јонски електрични акумулатори е директно поврзано со 

производството на  неговата  фирма ДПТУ БРАКО ДОО Велес,  односно вршењето на 

работите од јавен интерес го искористил за остварување лична корист. 

Иницијатива до Владата на РСМ  за поведување 

постапка за утврдување на одговорност на 

Заменик на Претседателот на Владата на РСМ 

задолжен за економски прашања 

До ДКСК е доставено Известување од Влада 

на РСМ од 27.12.2019 година во кое се 

наведува дека во конкретниот случај, според 

Влада на РСМ, не постои фактички и правен 

основ за поведување на постапка на можна 

политичка или друг вид на одговорност на 

Заменикот на Претседателот на Владата на 

РСМ, Кочо Анѓушев.  

2
проф. д-р Никола 

Јанкуловски

Претседател на 

Интеруниверзитетската 

конференција на Република 

Северна Македонија  

Сомневање за незаконитости во работењето на Интеруниверзитетска конференција 

на РСМ како јавно правно тело и тоа во постапката за избор на членови на 

Националниот совет за високото образование и научно-истражувачка дејност, 

Одборот на акредитација и Одборот за евалуација, спроведена врз основа  на Јавен 

повик од 06.02.2019 година.

Барање до Министерот за образование и наука 

како надлежен орган за вршење надзор над 

законитоста на работењето на 

високообразовните установи:

1. Да спроведе постапка за поништување на 

донесените Одлуки за избор на предлог 

членовите и членовите на Националниот совет за 

високото образование и научно-истражувачка 

дејност, Одборот на акредитација и Одборот за 

евалуација;

2. Да ги поништи сите акти донесени од страна на 

постојниот состав на 

Интеруниверзитетскатаконфернција на РСМ и

3. Да иницира нова постапката за конституирање 

на нов состав на Интеруниверзитетската 

конференција на РСМ согласно Законот за 

високото образование 

Постапката пред ресорното министерство е во 

тек

3 Горан Трајковски 
Градоначалник на општина 

Делчево

Поведување постапка за поништување на одлука за избор на кандидат по 

јавен оглас бр. 84/2018 на градоначалникот за  вработување на лицето 

Владимир Мерзликин, партиски активист и негов близок роднина спротивно 

на член 104 од Законот за работните односи, членот 3 став 2, членот 63 и 

членот 67 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, 

односно незаконско вработување на лице со навршени 64 години и 6 месеци, 

односно исполнувал услови за остварување на право на старосна пензија. 

Иницијатива до Државен управен 

инспекторат за поништување на одлука 

Државниот управен инспекторат има 

донесено решение со кое се задолжува 

градоначалникот да го прекине работниот 

однос со административниот службеник.

 

Градоначалникот постапил по решението 

на ДУП и лицето е одјавено во Центарот 

за вработување-Делчево.

4 Љупчо Тренчовски

Инспектор за труд од областа 

на работни односи за 

подрачјето Делчево

Постапувајќи по предмет оформен по пријава во која се укажува на 

неправилности во постапката за вработување во администрацијата на 

општина Делчево (вработено е лице кое ги исполнува условите за пензија), 

ДКСК достави барање до Државниот трудов инспекторат за вонреден 

инспекциски надзор над постапката. Од страна на Инспекторатот  беше 

доставен записник, за кој ДКСК најде дека  инспекторот не ги оценил сите 

релевантни факти и околности и не ја утврдил фактичката состојба во 

конкретниот случај.     

Инспекциски совет на РСМ: барање за  

поведување на постапка за преиспитување на 

наодите утврдени од инспекторот, а поради 

погрешно утврдена фактичка состојба 

Покрената дисциплинска постапка против 

инспекторот поради погрешно утврдена 

фактичка состојба при инспекциски 

надзор над вработување во Општина 

Делчево, а по барање на ДКСК  

5 Анета Јоновска
директор на ООУ “Пере 

Тошев”, с.Сирково, Росоман

6
членови на Училишниот 

одбор 

 ООУ “Пере Тошев”, 

с.Сирково, Росоман

Иницијатива пред надлежни органи за поведување постапка за утврдување на одговорност на службени лица

Постапувајќи по предмет оформен по пријава во која се укажува на сомневање за 

неправилности во постапка за вработување на 1 лице на работно место наставник по 

физичко и здравствено образование  на определено работно време во ООУ “Пере 

Тошев” с.Сирково, Росоман, по по објавен јавен оглас. На огласот се пријавиле 

двајца кандидати, при што е избран кандидатот кој немал положено стручен испит. 

Директорот на училиштето го искористил своето дискреционо овластување и 

извршил избор на кандидат кој не ги исполнил условите барани во огласот.

Иницијатива до градоначалник на општина 

Росоман и Советот на општина Росоман за 

утврдување одговорност на директорот и 

членовите на училишниот одбор во 

постапката за вработување

Градоначалникот и Советот на општина 

Росоман не поведуваат постапка за  

утврдување на одговорност на наведените 

лица поради не постоење основ за нивна 

одговорност



ПРИЛОГ 2

Реден 

број

Име и презиме на 

службеното лице  
Звање на службеото лице Основ за поведување на постапка Доставена иницијатива до Постапувања на надлежниот орган

7 Сунај Мазљами 
в.д. директор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Гостивар 

Користејќи ги овластувањата како в.д. директор, не донел  Програма за потребите од 

специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени 

установи за 2018 година, поради што не обезбедил финансиски средства за 

реализирање на специјализациите, односно супспецијализациите од средствата на 

здравствената установа, со цел одредено лице да не се стекне со можноста за 

специјализација

Иницијатива до министерот за здравство  за 

поведување постапка за утврдување на 

одговорност на в.д.директорот 

Со решение на Министерот за здравство  

лицето Сунај Мазљами е разрешен од 

вршител на должноста директор на ЈЗУ 

Здравствен дом-Гостивар.

8 д-р Мирјанка Ефремова
 ВД Директор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кратово 

9 Радица Страхилова, 

Претседател  на Управниот 

одбор на ЈЗУ „Здравствен 

дом“  Кратово,

Постапување спротивно на одредбите на член 141 и член 149 од Законот за 

здравствена заштита во постапка за избор на кандидати за упатување на 

здравствени работници на специјализација по Офталмологија за 2019 година 

спроведена во ЈЗУ „Здравствен дом“ Кратово, во врска со јавен оглас, објавен на ден 

02 јули 2019 година од  Медицински факултет при Универзитетот "Св.Кирил и 

Методиј" Скопје, за пријавување на кандидати за запишување односно одобрување 

на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо 

образование за 2019 година

Иницијатива до Министерот за здравство за 

поведување постапка за утврдување на 

одговорност на:

1.   д-р Мирјанка Ефремова в.д. Директор и 

2. Радица Страхилова - претседател на УО на ЈЗУ

1. Постапката пред ресорното министерство е 

во тек

2.   Доставено е известување до ДКСК дека  на 

седницата на Владата на РСМ одржана на  

03.12.2019 г, постапено е по Иницијативата на 

ДКСК и донесено е Решение за разрешување 

на лицето од должноста член на Управен 

одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ во Кратово. 



Прилог 3

Реден 

број

Име и 

презиме на 

вработено 

лице

Вработен во 

институција

Сродство со 

службено лице
Службено лице

Преземани мерки и 

активности
Постапувања од институции и лица Статус на предмет

1
Зоран 

Ременски
ЕЛЕМ внук

 Фросина 

Ременски - 

пратеник 

ДКСК нема  елементи за 

надлежно постапување

Фросина Ременски достави нотарска заверена изјава дека со 

Зоран Ременски не се блиски лица во смисла на член 8 став 4 

од Законот за спречување  на корупцијата и судирот на 

интереси  

затворен

2 Назим Хани ЕЛЕМ син

Такир Хани - 

заменик генерален 

секретар на Влада 

на РСМ 

по барање,до ДКСК доставена 

е потребна документација, 

анализата е во тек

во тек

3
Влоре 

Бектеши
МЕПСО сестра

Крешник Бектеши - 

министер за 

економија

1. Доставена иницијатива до 

Надзорен одбор на МЕПСО  за 

утврдување на одговорност на 

директорот;

2. Доставено известување за 

констатираните повреди  до 

Влада на РСМ.

1. Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Владата на РСМ  го разреши директорот на МЕПСО.
затворен

4

Нертила 

Усеини  

Каба

ЕЛЕМ шурнаја

Крешник Бектеши - 

министер за 

економија

ДКСК нема  елементи за 

надлежно постапување
затворен

5
Виктор 

Стојчевски
ЕЛЕМ син

Мира Стојчевска - 

пратеник

1. Доставена иницијатива до 

НО за утврдување на 

одговорност на директорот;

2. Доставено известување  до 

Влада на РСМ  за 

констатираните повреди,

1.Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Владата го разреши директорот на ЕЛЕМ.

3. Виктор Стојчевски даде отказ од работа

во припрема одлука за затворање на 

предмет

6
Бесија 

Џафери
ЕЛЕМ ќерка

Талат Џафери - 

претсеател на 

Собрание на РСМ

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработување
затворен

7
Цветан 

Велевски
РЕК Битола брат

Мира Стојчевска - 

пратеник

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработување. 

Вработувањето е за период од 

три месеци

На лицето работниот однос му престанал на 28.02.2019 година 

со Спогодба за престанок на работен однос
затворен

8
Хидоете 

Алили 
ЕЛЕМ сестра

Асаф Адеми - 

министер за 

култура

1. Доставена иницијатива до 

НО  за утврдување на 

одговорност на директорот;

2. Доставено известување  до 

Влада на РСМ  за 

констатираните повреди

1.Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Владата го разреши директорот на ЕЛЕМ.
во припрема одлука за затворање на 

предмет

9
Љубислав 

Несторовски
ЕЛЕМ сопруг

Магдалена 

Несторовска -  

државен секретар 

во МВР 

1. Доставена иницијатива до 

НО  за утврдување на 

одговорност на директорот;

2. Доставено известување  до 

Влада на РСМ  за 

констатираните повреди,

1.Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Владата го разреши директорот на ЕЛЕМ.
во припрема одлука за затворање на 

предмет

Преглед за избрани и именувани и службените лица кои извршиле влијание при вработување на нивни блиски лица



10
Борче 

Поповски

ЕЛЕМ - ФОД 

ДООЕЛ 

Новаци

татко на сопругата

Александар 

Кирацовски- 

пратеник

1. Доставена иницијатива до 

НО  за утврдување на 

одговорност на директорот;

2.Доставено известување за 

констатираните повреди  до 

Влада на РСМ.

1.Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Владата го разреши директорот на ЕЛЕМ.
во припрема одлука за затворање на 

предмет

11
Бојан 

Вељановски

ЈП 

Македонски 

шуми ПЕ 

Македонски 

Брод

син 

Директор на 

Македонски шуми 

– Македонски 

Брод Слобода 

Вељаноски 

Доставено барање за податоци 

до ЈП Македонски шуми.  

Пристигната 

информација,анализата е во 

тек.  

во тек

12
Илјо 

Стојчевски

Шумска 

полиција
сопруг

Мира Стојчевска - 

пратеник 

Не се утврдени наводи за 

влијание при унапредување 
Лицето се повлече од новото работно место затворен

13
Катерина 

Котевска
УЈП сопруга

Ѓоко Котевски - 

директор на КПД 

Идризово

14

Катерина 

Хаџиевска 

Јакимовска

Инспектор за 

игри на среќа 

во УЈП

Сестра
Тања Ковачева - 

пратеник 

15
Фанија 

Костадинова
ЦРРМ мајка

Костадин 

Костадинов -

пратеник

16
Марија 

Јосифовска
ЦРРМ сестра

Александар 

Кирацовски- 

пратеник

17
Радица 

Солевски

АД ССДПРМ 

пе. Кочани
сопруга

Томе Солевски - 

претседател на 

Совет на општина 

Кочани 

1. Доставена иницијатива до 

НО на АД за одговорност на 

директорот при вработувањето

1.Одговор од УО: не е  утврдена одговорност кај директорот, 

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

18
Верда 

Фазлиу
Влада на РСМ сестра

Сухејљ Фазлиу - 

министер за 

локална 

самоуправа 

1. Побарани документи од 

Влада на РСМ

1. Одговор од Влада:  лицето е времено вработено преку 

Агенција за привремени вработувања

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

19
Дејан 

Ковачев

АД Аеродроми 

на Македонија
сопруг

Тања Ковачева - 

пратеник 

1. Доставена иницијатива до 

НО на АД за утврдување 

одговорност на директорот при 

вработувањето

1.Одговор од НО дека не се надлежни и не отвараат постапка 

за одговорност

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

20
Бобан 

Јакимовски

ЈП Водовод и 

канализација - 

Скопје

сопруг на сестра
Тања Ковачева - 

пратеник 

1. Доставена Иницијативата е 

доставена до Град Скопје

1.Известување од Град Скопје дека се обратиле до ЈП Водовод 

и ја барале документацијата и нивно произнесување во однос 

на вработувањето на Бобан Јакимосвки. 

2. Одговор од Град Скопје: не е утврдена одговорност на 

директорот;

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

1. Доставен допис до Надзорен 

одбор на УЈП за утврдување 

одговорност на директорот;

2. Доставен допис до министер 

за финансии (на предлог на 

министер, директорот на УЈП го 

именува Влада на РМ) за  

образложување на потреба од 

вработувања преку Агенција за 

времени вработувања; 

1. Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директорот;

2. Оговор од МФ дека немаат надлежност за контрола на 

привремени вработувања во УЈП. 

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

1.Доставена иницијатива до НО 

за утврдување одговорност на 

директорот; 

1. Одговор од НО: не е утврдена одговорност на директор и  

постапено е согласно законските одредби

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК



21
Никола 

Шумански

Царинска 

управа - Штип
брат

Славица Митева 

Шуманска- - 

пратеник

Наводите не упатуваат на   

елементи за надлежно 

постапување

затворен

22
Георги 

Чурлинов

општина 

Центар - 

Сектор за 

јавни набавки  

син

Билјана 

Чурлинова - 

советник во 

општина.Центар

1. Доставено барање до 

О.Центар за обезбедување 

документација за 

вработувањето;

2. Доставени се два платени 

прекршочни налози до Билјана 

Чурлинова,  

3.Доставени се 2 Барања за 

поведување прекршочна 

постапка 

1.  Добиено известување од општина Центар дека Б. Чурлинова 

се изземала во постапката,но истото не е констатирано на 

записник.

2. Билјана Чурлинова нема постапено по налозите односно не 

е 

3. Нема одогвор

во тек

23
Цвете 

Станојовска

Општина 

Прилеп
внука

Илија Јовановски - 

градоначалник на 

општина Прилеп 

1. Доставено барање за 

инспекциски надзор над 

конкурсот до Државен 

инспекторат за труд;

2.Доставена иницијатива за 

кривично гонење до ОЈО 

поради основано сомнение за 

влијание при вработување

1. Доставен записник со утврдени неправилности 

2. Од ОЈО Прилеп доставена информација за отфрлање на  

иницијативата бидејќи наведените дела не се кривични дела за 

кои се гони по службена должност

во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

24
Јордан 

Тасевски

Основен суд 

Скопје 1
внук

Владимир 

Панчевски - Судија 

1. Доставена иницијатива за 

кривично гонење до ОЈО 

поради основано сомнение за 

влијание при вработување .

1. Одгвор од ОЈО -донесено е решение за запирање на 

постапката заради застареност

Затворен, непостојат други законски 

механизми за постапување на ДКСК

25
Дамјан 

Самарџиски 

Основен суд 

Скопје 1
син

Влатко 

Самарџиски- член 

на Судски совет  

затворен

26
Живомир 

Богдановски

Основен суд 

Скопје 1
син

Владо 

Богдановски – 

член на Судски 

Совет

затворен

27
Ена 

Реџепагиќ

Основен суд 

Скопје 1
ќерка

Сеад Реџепагиќ -  

судија  
затворен

28
Марија 

Димитровска

Основен суд 

Скопје 1
внука

Владимир 

Панчевски - судија 
затворен

29
Кристијан 

Мисовски

Агенција за 

супервизија на 

осигурување

син
Горан Мисовски - 

пратеник

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработување
Лицето даде отказ затворен

1. Доставено барање за 

обезбедување на потребна 

документацја.

2. Не се утврдени наводи за 

влијание при вработување. 

Вработувањето претставува 

продолжување на претходниот 

ангажман, за период од 12 

месеци преку агенција за 

времени вработувања

1. Доставена докуменатција од Основен Суд Скопје 1



30

Сања 

Димитриовск

а 

АЕК лично

Државен секретар 

во МВР 

(претходно)

1. Доставени барања за 

надлежно постапување - 

инспекциски надзор до 

Државен трудов инспекторат  и 

Државен управен инспекторат 

2. Анализа на наодите

1. Доставени записници од ДТИ и ДУИ во тек

31
Ѓорѓи 

Иванов

ОУ „Гоце 

Делчев“ – 

Општина 

Василево - 

наставник

братучед
Сашко Атанасов - 

пратеник 

1.Доставено барање за 

надлежно постапување до ДПИ 
1. ДПИ нема сеуште доставено информација во тек

32
Зоран 

Атанасов

ОУ „Гоце 

Делчев“ – 

Општина 

Василево - 

наставник

братучед
Сашко Атанасов - 

пратеник 

1.Доставено барање за 

надлежно постапување до ДПИ 
1. ДПИ нема сеуште доставено информација во тек

33
Надица 

Делкова

ООУ „Гоце 

Делчев“-Долно 

Дисан

сопруга

Тони Делков -  

градоначалник на 

општина Неготино 

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработувањето
затворен

34
Лила 

Пеќевска

ООУ „Дедо 

Иљо 

Малешевски“

сопруга

Ѕвонко Пеќевски - 

градоначалник на 

општина  Берово

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработувањето
затворен

35
Катерина 

Јорданова

ОУ Страшо 

Пинџур 

Неготино

сестра
Ристе Ташев -

пратеник 

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработувањето
затворен

36
Мери 

Поповска

ДУД „Мирка 

Гинова“ 

Битола

мајка на сопругата

Александар 

Кирацовски - 

пратеник

1. Доставена иницијатива до 

УО  на инстиуцијата за 

утврдување одговорност на 

директорот при вработувањето

1.Одговор од УО дека не е утврдена одговорност
во припрема одлука за затворање на 

предмет, поради непостоење на други 

законски механизми за постапување на 

ДКСК

37
Сања 

Лалчевска

ЈОДГ 

„Младост“ 

Дефектолог

ќерка
Татјана Лалчевска - 

пратеник

Не се утврдени наводи за 

влијание при вработувањето
затворен

38
Вера 

Костова

ЈОДГ 

„Павлина 

Вељанова“

сопруга
Сашко Костов - 

пратеник 

Побарана документација за 

вработувањата на лицето, 

анализата е во тек.

во тек



39
Жарко 

Симески

Здравствен 

дом 

Македонски 

Брод – в.д. 

директор

брат

Анета Симеска 

Димоска - 

пратеник

1. Барање до Министерство за 

здравство за образложение за 

именување  ВД директори 

наместо да се бираат на јавен 

оглас. 

1. Причина за ваквото постапување е недоволен број на лица 

со положен испит за директори.

2.  Во јули е измент Законот за здравствена заштита и 

одредбите за  положен испит за директорите се укинати, така 

што голем број директори се именувани по јавен оглас. 

3. Достевен извештај за избрани директори по објавен оглас  

затворен

40 Абдул Кадел

Унапреден во 

директор за 

безбедност на 

железничкиот 

систем при 

Министерство 

за транспорт и 

врски

Внук

Сухејљ Фазлиу - 

министер за 

локална 

самоуправа 

Не се утврдени наводи за 

влијание при унапредувањето
затворен

41
Стојче 

Горгиев
МВР Син

Пратеник Милева 

Горгиева
затворен

42
Мерсида 

Рамќиловиќ
МВР Сопруга

Пратеник Зекир 

Рамќиловиќ
затворен

43

Сопруга на 

декан на 

фак. за 

безбедност 

Никола 

Дујовски

МВР
блиско лице на 

министер

Оливер Спасовски 

- министер на МВР
затворен

44
Ајсел 

Фазлиу
МВР Сестра

Министер за 

локална 

самоуправа, 

Сухејљ Фазлиу

затворен

45
Јовица 

Матевски

Референт во 

МВР
Внук

Сашо Тасевски – 

директор на БЈБ
затворен

46 Повеќе лица М-НАВ Блиски

Различни избрани 

или именувани 

лица

1. Барање до М-Нав за  

обезбедување на потребната 

документација

2. Анализа на документацијата

1. Доставена документација во тек

47
Неда 

Дојчиновска
СЕП Ќерка

Софка Пејовска 

Дојчиновска, ДКСК

1. Барање до СЕП за  

обезбедување на потребна 

документација

2. Анализа на документацијата

1. Доставена документација во тек

48 Мики Томев

АД Станбен и 

деловен 

простор

син
погрешно доставени 

информации по пријава
во АД ССДПРМ не е вработено лицето кое е пријавено затворен

1. Побарани документи од МВР 

за вработување на лицата.

2. Извршен увид во 

класифицирана документација 

за конкретните вработувања

3.Постои основано сомневање 

за влијание при вработување, 

но поради тоа што нема 

конкуренција и пријави на други 

кандидати.

Државната комисија не е во 

можност да го  утврди 

потенцијалното влијание и 

нема законски можности за 

натамошно постапување и 

преземање  мерки кон 

наведените лица.

1. Доставени известувња за вработувањата, поради 

класифицираноста на документацијата согласно Законот за 

внатрешни работи

2.Вработувањата се вршат според потребите на МВР за што не 

е потребно објавување на оглас

Мирјана Јанева -  

шеф на кабинет на 

премиер Зоран 

Заев 



49

Сара 

Александров

а

ФИТР ќерка
погрешно доставени 

информации по пријава
во ФИТР не е вработено лицето кое е пријавено затворен

50
Александра 

Милошоска
 УЈП снаа

Антонио 

Милошоски – 

пратеник 

погрешно доставени 

информации по пријава
во УЈП не е вработено лицето кое е пријавено затворен

51
Кристина 

Божиновска
АЕК сопруга

Кирил Божиновски 

– поранешен 

генерален 

секретар на Влада 

на РМ

затворен

52
Бојана 

Ѓошев
АЕК ќерка

Елена Гошева 

Претседател на 

Уставен суд 2013-

2016

затворен

53
Слободанка 

Гиева
Телеком ќерка

Елена Гошева 

Претседател на 

Уставен суд 2013-

2016

Известен ТЕЛЕКОМ и ВРМ

-последно е пратено барање од Одборот на директори на 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - Скопје, да го преиспита именувањето на 

Главниот директор на човечки ресурси и регулатива, Слободанка 

Гиевска во период од 01.06.2017 година до 31.12.2018 година.

-Вратен одговор од ТЕЛЕКОМ, не им е јасно како да го преиспитаат 

унапредувањето

во тек

54
Драгица 

Лепавцова
АЕК сестра

Александар 

Лепавцов – 

поранешен 

амбасадор

затворен

55
Мики 

Цветковски

ЈПВ Лисиче 

Велес
син

Орце Цветковски – 

градоначалник на 

општина Лозово 

2013-2017

затворен

56
Стојан 

Пешевски

Информатича

р во општина 

Лозово

внука

Орце Цветковски – 

градоначалник на 

општина Лозово 

2013-2017

затворен

57
Убавка 

Дончевска

Советни во 

ЛЕР општина 

Лозово

внука

Орце Цветковски – 

градоначалник на 

општина Лозово 

2013-2017

затворен

58
Велин 

Николов

Комунален 

редар во 

општина 

Лозово

братучед

Орце Цветковски – 

градоначалник на 

општина Лозово 

2013-2017

затворен

59
Владо 

Коруноски

Раководител 

во Агенција за 

катастар

вујко

Антонио 

Милошоски – 

пратеник 

затворен

Мирјана Јанева -  

шеф на кабинет на 

премиер Зоран 

Заев 

 ДКСК постапи по овие 

предмети  и од надлежните 

институции ги доби сите 

потребни документи во однос 

на предметните вработувања.

Кај сите овие вработувања е 

утврдено влијание, но поради 

тоа што вработувањата се 

извршени во период од 2008 до 

2013 година, ДКСК не беше во 

можност да презема мерки и 

активности поради 

застарување на рокот за 

покренување иницијативи пред 

надлежните органи. 



60
Станко 

Коруноски

Централен 

регистер на 

РМ

братучед

Антонио 

Милошоски – 

пратеник 

затворен

61
Јелица 

Милошоска

ЈП Водовод и 

канализација 

Скопје

братучеда

Антонио 

Милошоски – 

пратеник 

затворен

62
Александар 

Тошески

Централен 

регистар  - 

Прилеп

брат

Анастасија 

Илиевска – 

советник за 

безбедност во 

кабинет на 

претседател на 

РМ

затворен

63
Андреја 

Илиевска

Агенција за 

разузнавање 

на РМ

ќерка

Анастасија 

Илиевска – 

советник за 

безбедност во 

кабинет на 

претседател на 

РМ

Побарана е документација од Агенција за разузнавање и 

најверојатно е пристигната, анализата е во тек
во тек

64
Љубе 

Јанушев

Центар за 

управување со 

кризи

татко

Игор Јанушев - 

поранешен 

директор на ЈСП

затворен

65
Верица 

Јанушева
МВР сестра

Игор Јанушев - 

поранешен 

директор на ЈСП

затворен

66
Маја 

Ристовска

Фонд за 

осигурување 

на депозити

сопруга

Спире  Ристовски -

поранешен 

заменик министер 

за образование

во тек

 ДКСК постапи по овие 

предмети  и од надлежните 

институции ги доби сите 

потребни документи во однос 

на предметните вработувања.

Кај сите овие вработувања е 

утврдено влијание, но поради 

тоа што вработувањата се 

извршени во период од 2008 до 

2013 година, ДКСК не беше во 

можност да презема мерки и 

активности поради 

застарување на рокот за 

покренување иницијативи пред 

надлежните органи. 
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ПРИЛОГ 4 

 

ИЗВЕШТАИ ОД АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА 

 
1. Закон за високото образование - ЗВО 

 
Во текот на 2019 година до ДКСК беа доставени голем број пријави со наводи за 

неправилности во постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања во високото образование за време на мирување на работниот однос 
поради избор или именување државна или јавна функција, како и вршење настава за време на 
мирувањето, но и на дискрециониот избор на рецензентска комисија при изборот на 
кандидати во повисоки звања. Заради тоа, ДКСК спроведе антикорупциска проверка на член 
174 став 9, член 176 став 3 и член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 
Република Македонија“ број 82/2018) – ЗВО и дојде до следниве наоди: 
 

Согласно член 176 став 1 од ЗВО, најрано седум месеци, а најдоцна шест месеци пред 
истекот на времето за кое е извршен изборот во наставно-научно, наставно-стручно, наставно 
и соработничко звање се распишува конкурс. Со став 3 е предвидено:  

„Времето за распишување на конкурсот од ставот (1) на овој член се продолжува за 
времето кое е поминато на породилно отсуство, боледување подолго од три месеци, 
како и мирување на работниот однос во случаи определени со закон. На барање на 
лицето, рокот не мора да се продолжи.“ 

Вака поставената одредба создава можност за различно толкување и постапување: зашто во 
време кога работниот однос е ставен во мирување поради избор или именување на јавна 
функција, ЗВО дозволува лицето по свое барање рокот односно времето за распишување на 
конкурсот да не се продолжи. Ова практично значи дека лицето може да се стекне со 
повисоко наставно-научно звање иако неговиот работен однос е ставен во мирување. 
Ваквата одредба е во спротивност со член 151 од Законот за работни односи1 според кој сите 
права и обврски од работниот однос мируваат. Дилемата во професионалната и стручната 
јавност е дали изборот во повисоки звања спаѓа во доменот на правата што треба да 
мируваат за време на извршување на функцијата?  
  

Понатаму, со член 174 став 8 и 9 е предвидено: 
„(8) При мирување на работниот однос, лицето избрано во наставно-научно, наставно-

стручно, наставно или соработничко звање, има право да врши високообразовна 
дејност на прв циклус на студии без финансиски надомест.  
(9) Лицето избрано во наставно-научно, наставно-стручно или наставно звање, на кое 
му мирува работниот однос, има право да држи предавања и да биде ментор на втор и 
трет циклус на студии, како и да врши други активности од високообразовната 
дејност.“ 

Наведените одредби немаат вградено заштитни механизми кои би превенирале ризици од 
моќна корупција и злоупотреба на функцијата од причина што не е предвидено во кој 
временски период и под кои услови лицето избрано во наставно-научно, наставно-стручно 
или наставно звање, а на кое работниот однос му мирува, може да ги извршува наведените 

 
1 Закон за работни односи, „Сл. весник на РМ“, бр. 74/15 



 
 

 

 
2 

активности од високообразовната дејност. Ова особено се однесува во случаи кога 
именуваното лице функцијата ја врши професионално, односно со полно работно време. За 
разлика од став 8, за активностите кои се дозволени во став 9, постои дилемата дали за 
наведените работи може да се исплаќа финансиски надомест од причина што не е изречно 
наведена можноста? 
 

Со член 173 се уредува постапувањето на рецензентските комисии при изборот  на 
кандидати во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања во високото 
образование. Имено на предлог на рецензентската комисија на факултетот односно научниот 
институт, изборот на кандидатите го врши наставно-научниот совет на факултетот односно 
научниот совет на институтот. Иако со наведениот член се дефинирани постапувањата на  
рецензентската комисија, видливо е искористување на висока дискреција од нејзините 
членови. Бројни се случаите кога рецензентските комисии иако ги почитувале критериумите 
за вреднување и доделиле соодветен број поени, сепак во рефератот користејќи ја 
дискрецијата, без образложение предлагаат кандидати за избор со помал број на освоени 
поени, наместо оние што освоиле најмногу. Ова создава услови на фаворизирање на 
одредени кандидати на сметка на кандидати што и самата комисија ги оценила со најголем 
број на бодови, ја дезавуира самата постапка на бодирање и избор на најдобар кандидат. 
Овие случаи создаваат перцепција за постоење на партизираност, непотизам, фаворизирање 
или клиентелизам во постапките за избор во наставно-научни звања, но и во вработувањата 
воопшто2, наместо најважен критериум да биде квалитетот на кандидатите. Изборот кој не е 
заснован на квалитет го руши и целиот систем на мерит во вработувањата, но и желбата и 
мотивацијата кај стручните и квалитетните лица како и вербата на јавноста во фер и праведен 
институционален систем заснован на вредности и достапен за сите граѓани подеднакво. 

Можни штети од примена на членовите  173, 174 и 176 од ЗВО 
- Можноста за различно толкување и субјективноста во одлучувањето за 

не/одлагањето на времето за распишување на конкурсот за избор во наставно- 
научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања во високото образование 
води кон ризик од фаворизирање на одредена личност при изборот во повисоко 
звање. 

- Ризик од злоупотреба на јавна функција (користење на работно време) за вршење 
високообразовна дејност на прв циклус на студи, предавања и менторство на втор и 
трет циклус на студии. 

- Злоупотреба на јавната функција заради исплата на финансиски надоместок при  
предавања и менторство  во втор и трет циклус на студии. 

- Злоупотребата на дискреционите овластувањата на членовите на рецензентските 
комисии создава ризици од партизираност, непотизам, фаворизирање или 
клиентелизам при изборот на кандидати во повисоки научно-наставни звања и 
уништување на мерит системот при вработувањата. 

 
Заклучоци и препораки 

- Со одредбите од ЗВО јасно и недвосмислено да се прецизира рокот за објавување 
јавен оглас за избор во звање, без можност засегнатото лице да одлучува за рокот на 
распишување на конкурсот за избор. 

 
2 За вработувањата е даден посебен осврт во делот што се однесува на дискреционите овластувања. 
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- Со одредбите на ЗВО јасно да се прецизира времето кога избраното лице може да 
врши високообразовна дејност за сите циклуси на студии како и исплатата на 
надоместоци. 

- Во одредбите на член 173 да се исклучи можноста за искористување на 
дискреционите права на членовите на рецензентските комисии при изборот на 
кандидати кои ќе бидат избрани во научни звања. 

 
 
2. Закон за здравствена заштита - ЗЗЗ 

 
ДКСК спроведе антикорупциска проверка на одредбите од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 
39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 
20/2019 и 101/2019) (во натамошниот текст ЗЗЗ) кои се однесуваат на вработувањето на 
здравствени работници, односно здравствени соработници како и можноста на 
здравствените работници, т.е. соработници да примаат донација и спонзорство од физички 
или правни лица заради учество на стручни собири, семинари, работилници и слично со цел 
дополнително оспособување и усовршување. Иницијативата за АПЛ на овој закон произлезе 
од работниот материјал изготвен по повод јавната расправа по ЗЗЗ, како и од предметите по 
кои ДКСК постапуваше со наводи за неправилности и злоупотреба на службената положба 
при вработување здравствени работници, односно здравствени соработници во јавните 
здравствени установи.   

Во членовите 158, 159 и 160 се пропишани општите и посебните услови кои треба да ги 
исполнува лицето кое се вработува во здравствената установа, дека вработувањето се врши 
по пат на јавен оглас, се уредува постапката за селекција на пријавените кандидати по 
објавениот оглас, критериумите за селекција на кандидатите за здравствен работник со 
високо образование, критериумите за селекција на здравствен работник со средно и вишо 
образование, односно здравствени соработници. Според членот 161 став 1 од ЗЗ,  
работоводниот орган на здравствената установа, врз основа на ранг-листа предложена од 
комисијата за селекција со најмалку тројца кандидати, доколку има повеќе од тројца 
кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор на 
кандидат.   

Од анализата на гореспоменатите одредби се наметнува заклучокот дека даденото 
дискреционо овластување на работоводниот орган на здравствената установа при 
формирањето на комисијата за селекција на кандидати за здравствен работник  како и 
дискреционо право при донесување одлука за избор на кандидат претставува потенцијален 
ризик за корупција и можност за злоупотреба на овластувањата. Ова произлегува од фактот 
што ниту со ЗЗ,  ниту со други подзаконски акти не се дефинирани критериуми или 
процедура за  избор на членови на комисијата за селекција, исто како што не е пропишана 
процедура и објективни критериуми за мерливост за остварениот резултат од спроведеното 
интервју со предложените кандидати. Во услови на утврден начин на рангирање на 
пријавените кандидати (успех од образование, успех од положен испит), дискреционото 
овластување на работоводниот орган му овозможува вработување на помалку 
квалификувани лица, блиски лица, непотизам, кронизам, па и стекнување материјална корист 
(мито). 
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Исто така во ЗЗЗ утврдивме непрецизност и нејасност во член 170 каде се уредува 
правото и должноста на здравствениот работник/соработник стручно да се оспособува и 
усовршува, која одредба  може да доведе до ризик од корупција. Имено во наведениот член 
од ЗЗЗ, пропишано е дека здравствениот работник/соработник има право и должност стручно 
да се оспособува и усовршува во согласност со потребите на здравствената установа во која е 
вработен; дека може да прими донација и спонзорство од физички или правни лица заради 
учество на стручни собири, семинари, работилници и слично со цел за дополнително 
оспособување и усовршување; предвидено е Министерството за здравство претходно да 
даде согласност за донација и спонзорство, но и да води регистар на спонзорства и донации 
на начин предвиден со Правилник.   

 Од аспект на одредбите од ЗСКСИ, условот здравствените работници да примаат 
донација и спонзорство по претходна согласност на Министерството за здравство создава 
ризик од појава на корупција и судир на интереси. Поткрепа на ова е фактот што во 
предметниот ЗЗЗ не се вградени заштитни механизми за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси, односно не се дефинирани процедури со услови и критериуми  врз 
основа на кои Министерството ќе даде согласност за  примање донација и спонзорство, кога 
со пропишаниот Правилник за регистрација на согласности за спонзорства и донации за 
здравствените работници/соработници, исто така нема механизми за ублажување на 
потенцијалниот висок ризик.    

    
Можни штети од примена на членовите 158, 159, 160, 162 и 170 од ЗЗЗ 

- Нецелосно дефинираните процедури и нејасни фази за исполнување на процедурата, 
како и дискреционото овластување на работоводниот орган на здравствената 
установа при вработување на здравствените работници/соработници, создава висок 
ризик од корупција и вработување на кандидат кој не е најстручен и најкомпетентен; 

- Создава услови за вработувања спротивно на начелото на стручност и компетентност 
како едно од темелните начела за вработување во јавниот сектор; 

- Можност од појава на висок степен на корупција и судир на интереси при добивање 
донации и спонзорства на здравствените работници/соработници во услови на 
недефинирани процедури и непостоење јасни и објективни услови и критериуми за 
давање согласност од страна на Министерството за здравство. 

 
Заклучоци и препораки 

- Дефинирање процедура со јасни фази и критериуми за формирање комисија за 
селекција при вработување здравствени работници/ соработници; 

- Дефинирање процедура со јасни фази при спроведување интервју со селектираните 
кандидати како и пропишување објективни и мерливи критериуми за вреднување на 
успехот од спроведеното интервју за секој кандидат; 

- Дефинирање обврска на работоводниот орган за избор на најстручниот и 
најкомпетентниот кандидат врз основа на спроведена транспарентна, фер и 
конкурентна постапка за селекција и спроведено интервју вреднувано според 
транспарентни, објективни и фер критериуми; 

- Елиминирање на можноста на здравствените работници, односно здравствените 
соработници да може да примаат донации и спонзорства од физички или правни 
лица. Грижата за дополнително оспособување и усовршување на здравствените 
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работници, односно соработници, врз основа на јасни, транспарентни, објективни и 
фер критериуми да ја преземе Министерството во соработка со соодветните комори.    
        

3. Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси - ЗСКСИ 
 

Државната комисија за спречување на корупцијата по сопствена иницијатива 
спроведе антикорупциска проверка на самиот поим „блиски лица“ од два аспекти: од аспект 
на самото значење на поимот и од аспект на опфатот на лицата кои се подразбираат  под 
поимот „блиски лица“, а со цел да се спречи генерирање ризици од корупција. 

Имено под поимот „блиски лица“ се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна 
заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична до четврт 
степен, роднините по сватовство до втор степен, како и секое физичко лице или правно 
лице со кое службеното лице има финансиски интерес. Ова, кај лицата, кои имаат статус на 
службени лица создава дилеми и несигурност во ситуации на постоење потенцијален или 
фактички судир на интереси и нивната законска обврска да пријават таква состојба и да се 
изземат од учество во расправа на орган или тело кое одлучува за работи, за кои тоа или 
блиското лице нема финансиски, туку има приватен интерес, односно учествува или 
одлучува во постапка за избор, именување или вработување или е вклучено како член на 
телото што ја спроведува таа постапка. Оваа состојба во голема мера ја оневозможува 
практичната примена на превентивните механизми вградени во членовите 73, 74 и 75 од 
ЗСКСИ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2019), создавајќи потенцијален 
ризик од состојба на судир на интереси. 

Од аспект на опфатот на лицата кои се подразбираат како „блиски лица“ на 
службеното лице, направивме споредба со дефиницијата на поимот „блиски лица“ согласно 
Законот за спречување на судирот на интереси, кој престана да важи на 19.1.2019 година3. Со 
старото законско решение како „блиски лица“ се лицата во брачна или вонбрачна заедница 
со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до четврти степен, 
посвоителот и посвоеникот, роднините по сватовство до втор степен, како и секое физичко 
или правно лице со кое службеното лице има приватен интерес. 

Наведената споредба и анализа на новото и старото законско решение доведува до 
заклучокот дека условот за постоење финансиски интерес е наизглед порестриктивно 
решение во однос на старото законско решение, но истото создава дилеми во постапувањето 
на службените лица во утврдување постоење на состојба на судир на интереси во услови кога 
не постои финансиски интерес, туку нематеријален интерес. 

 
 Можни штети  од примена на терминот „блиски лица“ 

- Рестриктивен опфат на поимот во новото законско решение остава простор во многу 
случаи одредени лица (физички или правни) да не се сметаат како „блиски лица“ со 
службеното лице, затоа што немаат финансиски интерес, но имаат евидентни 
заеднички приватни интереси, а со тоа и да останат надвор од законската рамка, со 
која се регулира спречувањето на корупцијата и судирот на интереси и може да 
создаде потенцијален ризик на состојби на судир на интереси, но и кон корупција.   
 

 
3 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2007, 114/2009, 6/2012 и 153/2015 член 3 став 1 
алинеја 5. 
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Заклучоци и препораки 
- Замена на постојната терминологија во член 8 став 4 од ЗСКСИ со општо разбирлива 

терминологија за сите законски обврзници (на пр. наместо роднини по сватовство до 
втор степен – да се наведе: татко, мајка на брачниот другар и брат и сестра на 
брачниот другар и сл.).  

- Проширување на опфатот на поимот „блиски лица“ со секое физичко или правно лице 
со кое службеното лице има и приватен интерес (материјален или нематеријален 
интерес ), односно приватниот интерес да биде елементот кој го поврзува службеното 
лице со секое физичко или правно поради што истите ќе се сметаат како „блиски 
лица“ со службеното лице.     

 

4. Закон за трговските друштва - ЗТД 
 

ДКСК по сопствена иницијатива спроведе антикорупциска проверка на одредбите од 
Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 
192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 ) (во натамошниот текст ЗТД) со кои се уредуваат 
ограничувањата за избор на членовите на органот на управување, односно на надзорниот 
одбор чија примена  може да  продуцира ризици од корупција и судир на интереси. 

Со членот 346 од ЗТД се пропишани ограничувања за избор на членовите на органот 
на управување, односно на надзорниот одбор. Имено, според овој член: 

- Неизвршен член на одборот на директори, односно член на надзорниот одбор во 
исто време не може да биде избран во повеќе од пет одбори на директори, како 
неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски 
друштва со седиште во Р Македонија; 

- Извршен член на одборот на директори и член на управниот одбор не може да 
биде избран за извршен член на одбор на директори, односно за член на управен 
одбор во други акционерски друштва со седиште во Р Македонија, освен во банки, 
во друштва за осигурување и во други друштва ако тоа е определено со закон;  

- Извршен член на одборот на директори и член на управен одбор може да биде 
избран за неизвршен член, како и за член на надзорен одбор најмногу во пет други 
акционерски друштва со седиште во Р Македонија. 

Исто така согласно ЗТД, со член 3 став 1 т.19 под извршен член на одбор на директори 
се смета физичко лице кое е член на одборот на директори, кому одборот на директори му го 
доверил секојдневното управување со друштвото, додека неизвршен член на одборот на 
директори во смисла на член 3 став 1 т.26 од истиот закон по правило, е физичко лице член на 
одборот на директори кое нема извршна функција во друштвото и чии овластувања се 
однесуваат, во прв ред, на општото управување и надзор на управувањето со друштвото4. 

 
4 Според т.34 од член 3 став 1, орган на управување е орган во акционерско друштво (АД) кому му е 

доверено управувањето на друштвото како на одбор на директори во едностепениот систем на 
управување, на управен одбор или на управител на двостепениот систем на управување, односно на 
управител, односно управители или органот во којшто тие се организирани во командитно друштво, 
во командитно друштво со акции и во друштво со ограничена одговорност.  
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Ваквата можност дадена во ЗТД имајќи ги предвид вградените заштитни механизми 
преку забрана за конкуренција во член 348 и заштитните механизми за спречување судир на 
интереси во член 349, остава впечаток дека во најголем дел е спречена можноста за 
продуцирање ризик од корупција и судир на интереси и ризикот е сведен на минимум. 
Меѓутоа, ваквиот првичен впечаток е нереален доколку ограничувањата во членот 346 од 
ЗТД се разгледуваат од два аспекта:  

- од аспект на примена кај трговски друштва во приватна сопственост: како што е и 
потенцирано погоре, вградените заштитни  механизми се релевантен и ефикасен 
браник за минимизирање на ризиците од корупција и судирот на интереси,  

- од аспект на примена кај трговски друштва каде доминантен сопственик е 
државата, примената на член 346 создава чиста состојба на судир на интереси кај 
лицата кои и со изборот за извршен член на одбор на директори или член на 
управен одбор, односно со изборот на неизвршен член на одбор на директор или 
член на надзорен одбор, се стекнуваат со статус на избрано и именувано лице, така 
што со изборот и во други одбори на директори како извршен или неизвршен член 
односно член на управен одбор, односно надзорен одбор (најмногу до 5 одбори) 
избраното – именуваното лице се наоѓа во состојба на судир на интереси. 

Од наведеното произлегува дека член 346 од ЗТД применет кај трговските друштва, 
односно правните лица со доминантен државен капитал е во спротивност со одредбите од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (член 44 став 4 и 5 и член 49 став 
1) и е потенцијален ризик фактор за продуцирање судир на интереси и корупција во 
трговските друштва, односно правните лица кои се во доминантна сопственост на државата.  

 
Можни штети од примена на член 346 од ЗТД 
Правните недостатоци во смисла на неподелената примена на член 346 во трговските 
друштва, односно правните лица од аспект на нивната доминантна сопственост во 
чии одбори одредено лице истовремено повеќекратно е избрано, односно 
именувано, остава премногу простор за злоупотреба и претставува ризик фактор за 
создавање состојба на судир на интереси и креирање ризици за корупција.  
 
Заклучоци и препораки 

- Усогласување на член 346 од ЗТД со член 44 и член 49 од ЗСКСИ 
- Дефинирање јасни ограничувачки елементи во член 346 од ЗТД, со што би се 

ограничила можноста истовремено да се членува во одбори на повеќе акционерски 
друштва со седиште во РСМ со доминантен државен капитал.    

 

5. Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија - ЗСИ 
 

 
Орган на надзор, според т.35 од член 3 став 1 од споменатиот закон, е орган во друштвото со 
ограничена одговорност, односно во акционерското друштво  (надзорен одбор или контролор) чии 
овластувања се поврзани со надзорот на работењето на друштвото, а особено на работата на 
органите на управување. 
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По сопствена иницијатива на ДКСК, а во врска со предлогот доставен од Здружението 
за заштита на правата на граѓаните „Човекот над профитот“ од Скопје,  извршена е 
антикорупциска проверка на Закон за стратешки инвестиции во Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 14/2020). 

 
Со Законот за стратешки инвестиции во Република С. Македонија (во натамошниот 

текст ЗСИ) се уредуваат критериумите, условите и постапката за пријавување, утврдување 
статус, избор, подготовка и реализација на инвестициони проекти од највисок стратешки 
приоритет за државата (стратешки инвестициони проекти). Истовремено се врши и 
усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013 на Европскиот парламент CELEX бр. 
320013R0347 и Советот од 17.4.2013 година која се однесува за трансевропската енергетска 
инфраструктура и за укинување на Одлука бр. 1364/2006/ЕЗ и измената на Регулативата (ЕУ) 
бр. 713/2009, Регулативата (ЕУ) бр. 714/2009 и Регулативата (ЕУ) бр. 715/2009. Целта на 
законот е поттикнување, привлекување и создавање услови за спроведување на стратешките 
инвестиции во Републиката, зголемување на економскиот пораст, вработување и примена на 
нови технологии и иновации, зголемување на конкурентските економски можности на 
Републиката, зголемување на извозот и намалување на трговскиот дефицит и подобрување 
на состојбата и условите за живеење на граѓаните. 
     

По спроведената проверка ДКСК констатираше дека одредбите од ЗСИ со кои се 
уредува транспарентноста и учеството на јавноста во спроведување на законот како и 
постапката за стекнување статус на стратешки инвестиционен проект, може да продуцираат 
ризици од корупција. Имено, со членот 18 од ЗСИ пропишано е дека спроведувањето на овој 
закон како и постапката за стекнување статус на стратешки инвестиционен проект, од страна 
на сите страни, ќе се спроведува на фер, транспарентен и недискриминаторен начин, со 
активно учество на стручната и пошироката јавност на начин утврден во актот од членот 11 
став 2 од овој закон5. Според членот 19 од ЗСИ, на веб-страницата на Владата се објавува 
Листа на проекти на кои им е доделен статус на стратешки инвестиционен проект.  

И покрај дефинираните декларативни одредби за фер, транспарентен и 
недискриминаторен начин и активно учество на стручната и пошироката јавност во 
спроведувањето на законот и постапката за стекнување статус на стратешки инвестиционен 
проект, истите не се доволно јасни и прецизни. Отсуството на законски одредби кои би го 
уредиле начинот на учество на стручната и пошироката јавност во самата постапка за 
стекнување на споменатиот статус, остава простор за различно толкување на правото на 
учество на јавноста (стручната и пошироката), а со тоа и можност за арбитрарност и 
субјективизам во процената дали може и кога може таа јавност да биде вклучена. 
Дополнително, обврската или правото на Владата, утврдена/о во членот 11 став 2 од ЗСИ, да 
го уреди начинот на подготовка и реализација на стратешките проекти, не е гаранција дека 
истото ќе биде подетално уредено исто како и постапката за стекнување статус стратешки 
инвестиционен проект, иако на тоа упатува членот 18 во кое е уредено прашањето за 
транспарентност и учество на јавноста. Можноста Владата со подзаконски акт да го уреди 
начинот на активното учество на стручната и пошироката јавност во постапката за 

 
5 Според членот 11 став 2 од законот, Владата го уредува начинот на подготовка и реализација на 

стратешките инвестициони проекти. 
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стекнување статус стратешки инвестиционен проект, е давање дискреционо право на овој 
орган да процени  дали, кога и на кој начин ќе се реализира транспарентноста.  
 

Исто така во анализираниот закон не постои разработена експлицитна законска 
обврска за начинот на отчетност и транспарентност на надлежниот орган за спроведување на 
законот. Имено во член 19 е пропишано дека листата на проекти за кои им е доделен статус 
на стратешки инвестиционен проект се објавува на веб-страницата на Владата, а Комисијата 
за стратешки инвестициони проекти, формирана од Владата, објавува на секои 6 месеци 
извештаи на веб-страницата на Владата за стратешките инвестициони проекти. Наведените 
одредби неспорно промовираат обврска за транспарентност и отчетност како механизми за 
контрола над спроведување на регулативата. Она што е дискутабилно е дали предвидената 
транспарентност и отчетност е доволна или е само можност за остварување на ефектите што 
се очекува да ги постигнат овие механизми. Ваквата декларативна транспарентност и 
отчетност не е во согласност и со одредбите од Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер - член 10 во кој е пропишана обврската на секој имател на информации да ја 
информира јавноста преку својата интернет-страница со објавување податоци и 
документација. Имено според член 10 став 1 алинеја 18 имателот на информации е должен да 
ја информира јавноста преку својата интернет-страница со објавување на целокупната 
документација за јавните набавки, за концесиите, и за договорите за јавно-приватно 
партнерство. Аналогно на тоа непостоењето на законска обврска за објавување на 
целокупната документација за добивање статус на стратешки инвестиционен проект на 
интернет-страницата на Владата, на секој склучен договор за стратешки инвестиционен 
проект, се факти кои само ги потврдуваат горенаведените констатации. 
Отсуството или недоволната транспарентност и отчетност поради непостоењето на законска 
обврска за објавување и јавна достапност на посочените релевантни документи, може да се 
отслика како висок степен на ризик за корупција и судир на интереси, дотолку повеќе што во 
законот не се предвидени реални механизми за заштита од корупција и судир на интереси.     
 

Утврдивме дека во ЗСИ постои висок ризик од корупција и судир на интереси поради 
непостоење одредби за процедура и дефинирање услови и критериуми за избор на членови 
на оперативната група за секој поединечен стратешки инвестиционен проект. Имено во 
членот 11 каде е пропишан делокругот на работа на Комисијата за стратешки инвестициони 
проекти, предвидено е Комисијата да формира оперативна група за секој поединечен проект 
за стратешки инвестиционен проект чии членови се избираат од редот на вработените 
административни службеници од институциите, членови на Комисијата, како и експерти од 
областа на соодветниот стратешки инвестиционен проект. Некохерентна правна техника 
користена при формулирање на споменатата одредба доведува до непрецизност и нејасност 
на истата, овозможувајќи нејзино различно толкување при формирањето на споменатата 
група и изборот на нејзините членови. Недостигот на елементи за сите поединости при 
формирањето  односно изборот на членови на оперативната група (услови, критериуми и сл.) 
е регулаторен ризик од корупција и судир на интереси. Исто така некохерентната правна 
техника е користена и при формулирањето на членот 22 од ЗСИ што доведува до 
непрецизност и нејасност на истата. Имено во членот 22 е пропишано кои одредби, односно 
членови од законот, ќе престанат да важат по пристапување на Републиката во ЕУ. Меѓу 
другите е посочен и членот 16 ставовите 2 и 3, иако членот 16 од законот е сочинет од став 1 и 
став 2.    
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Можни штети од примена на законот 

- Недефинирање на начинот на спроведување на транспарентноста и учеството на 
јавноста со можноста Владата дискреционо да го уреди практичното остварување на 
истото, претставува потенцијален ризик за корупција и потенцијален ризик од 
субјективизам и арбитрарност во користењето на дискреционото овластување за 
дополнително уредување на начинот на практичното остварување на 
транспарентноста, отчетноста и учеството на јавноста.  

- Правните недостатоци во законот поради отсуство на инструменти во однос на 
контролата во суштина доведува до ризик од корупција, а се манифестираат со 
недоволна отчетност и транспарентност на надлежниот орган за спроведување на 
законот. Правните празнини манифестирани преку нецелосно дефинирани постапки и 
фази во исполнување на процедурата, во суштина создаваат ризик од злоупотреба на 
овластувањата и должностите.  

- Недефинирањето на процедура со услови и критериуми за избор на членови на 
оперативна група за секој поединечен стратешки инвестиционен проект е ризик   кој 
може да доведе до избор на несоодветни или избор на „подобни“ членови на 
оперативната група, како и до субјективизам, тргување со влијание, дискреција при 
изборот како и до фаворизирање определени лица и сл.  

 
Заклучоци и препораки 

- Законско дефинирање на начинот на учество на стручната и пошироката јавност во 
спроведување на законот и постапката за стекнување статус на стратешки 
инвестиционен проект. 

- Дефинирање на законска обврска за објавување на целокупната документација за 
секој проект на кој му е доделен статус на стратешки инвестиционен проект на 
интернет-страницата на Владата на Република С. Македонија. 

- Дефинирање законска обврска за објавување на договорите за стратешки 
инвестиционен проект на интернет-страницата на Владата на Република С. 
Македонија.      

- Дефинирање на процедура со јасни фази, услови и критериуми за формирање 
оперативна група за секој поединечен стратешки инвестиционен проект и за избор на 
членови на истата група. 

- Отстранување на контрадикторноста на членот 22 со членот 16 од законот.   
 


















































