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1. ВОВЕД 
 

Избраните и именуваните лица, одговорно лице во правно лице и лице кое врши работи од јавен 

интерес, како носители на јавни функции, како и вработените во јавниот сектор, се службени лица 

и се должни во вршењето на функцијата, јавното овластување и службената должност да 

постапуваат со интегритет, што значи дека треба да постапуваат законски, независно,  

непристрасно, етички, одговорно и транспарентно. На тој начин, службените лица го штитат својот 

углед и угледот на институцијата која ја претставуваат, а истовремено ги намалувајќи ги ризиците и 

отстранувајќи ги сомнежите за појава и развој на корупција, а со тоа  ја зајакнуваат довербата на 

граѓаните во јавните функции и во работењето на институциите. Однесувањето на службените лица 

треба да биде во согласност не само со важечките закони, туку и според високите етички норми и 

стандарди. 

Еден од елементите на кој се темели и кој претставува своевиден институт во системот на 

интегритет за интегритет е спречување на појава на судир на интереси – состојба каде што 

службеното лице може да има приватен интерес кој влијае или може да влијае врз непристрасното 

извршување на неговите јавни овластувања или службени должности. Службените лица треба 

особено да внимаваат на ризикот од судир на интереси, во спротивно, може да дојде до 

нарушување на објективноста и создавање на ситуација на судир на интереси без разлика дали се 

работи за реален, потенцијален или привиден судир на интереси. Во ситуација на постоење на 

судир на интереси, кога службеното лице го поставува приватниот интерес пред јавниот, се 

предизвикува штета на други лица и на институцијата, но придонесува и за повреда на општеството 

и јавниот интерес во целина. 

Со оглед на тоа што судирот на интереси секогаш се карактеризира со висок степен на ризик од 

корупција, службеното лице со висок степен на професионална внимателност во своето работење 

треба да ги преземе сите мерки за превенција. Службените лица мора јасно и недвосмислено да го 

отфрлат или ограничат влијанието на приватниот интерес во извршувањето на службените 

должности и учеството во процесот на донесување одлуки. Во случаи кога тоа не е можно, 

службените лица  мора да се изземат од учество во процесот на донесување одлуки, а по потреба 

да се изземат и од дополнителни постапувања, функции и активности во тој процес. Во случај на 

сомневање за постоење на судир на интереси, службеникот треба да го извести својот претпоставен 

и/или да побара мислење од ДКСК. Волјата за спречување и решавање на судир на интереси, исто 

така, треба да потекнува и да биде иницирана со силна, јасна и видлива поддршка и посветеност 

од страна на раководството на институцијата. 

Во најширока смисла, законот ги воведува следниве ситуации - форми каде што се јавува судир на 

интереси: 

- Судирот на интереси како состојба,  

- Непотизам, 

o Забрана на влијание за вработување блиски роднини,  

- Неспоивост на функции, активности и поседување акционерски права, 
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o Забрана за вршење на други дејности  

o Забрана за членство во управни и надзорни органи  

o Забрана за стекнување акционерски права, 

- Ограничување за вршење дејност  

o Ограничување за вршење дејност при вршење на јавна функција 

o Ограничување за вршење дејност по престанокот на функцијата (pantoflage – 

пантофлажа), 

o Ограничувања во соработката со правни лица, 

o Забрана за злоупотреба на службени податоци 

o Забрана за користење на заеми и други видови поддршка од државата 

o Ограничување на располагањето со државен имот 

o Забрана за влијание врз постапките за јавните набавки и одговорност за економично 

користење на државни средства  

Судирот на интереси во многу ситуации може да се случи без оглед на волјата на поединецот и 

службеникот да не е свесен за тоа, па затоа треба да се имплементираат механизми за рано 

откривање и навремено реагирање во ситуации на судир на интереси.  

Целта на ова упатство е да даде соодветни насоки за подготовка на интерен акт во кој, државните 

органи, институциите на јавниот сектор и единиците на локална самоуправа  би ги уредиле 

правилата за управување со судир на интереси, за  да се спречи злоупотреба на јавнитe овластувања 

и должности на службените лица.  

Под поимот „интерен акт“ во случајов за управување со судирот на интереси, се подразбира 

процедура, правилник или друг документ што би се изготвил и усвоил во одредена институција со 

цел да се дефинира судирот на интереси, видовите на судир на интереси, преземањето 

превентивни мерки и други активности за спречување на неговото појавување.  

Ова упатство ги содржи сите потребни елементи за  појаснување на судирот на интереси и како да 

се спречи и управува со него, вклучувајќи: 

- Законската рамка која го регулира судирот на интереси, 

- Дефинирање на судир на интереси, неговите форми и практични студии на случај,  

- Неспоивост на функции 

- Отчетност и пријавување  

- Идентификација на ситуации на судир  на интереси, 

- Постапка за утврдување и избегнување судир на интереси,  

- Обрасци на  акти и формулари, вклучувајќи и листа за проверка за идентификација и 

управување со судир на интереси. 
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2. ЗАКОНСКА РАМКА ЗА СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

Основа за подготовка на внатрешни акти за постапување со судир на интереси во јавниот сектор се 

важечките законски одредби, одредби од подзаконски акти и етички кодекси. Треба да се истакне 

дека одредбите за судирот на интереси, неспоивоста на функции и забраната за вршење дејност се 

наоѓаат во различни и бројни материјални и процесни акти и затоа службеникот за интегритет 

односно соодветната институција, треба да ги идентификува сите такви закони и акти со кои се 

регулира работата на институцијата, областа, надлежностите, итн. Некои акти каде што се 

дефинирани одредби за судир на интереси и некомпатибилност: 

- Уставот на Република Северна Македонија;  

- Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси;  

- Закон за Собранието на Република Северна Македонија; 

- Закон за јавните службеници; 

- Закон за административни службеници;  

- Закон за јавни набавки 

- И други материјални / процесни правни акти 

- Закон за судови; 

- Закон за кривична постапка; 

- Закон за адвокатура 

- Закон за локална самоуправа 

- Кодексите на однесување на пратениците, членовите на Владата, судиите, обвинителите, 

административните службеници, советниците од локалната самоуправа, итн. 

 

Секоја институција е должна да утврди усогласеност со материјалните закони во рамки на 

сопствената надлежност, како и, подзаконските акти и другите прописи и обврски во однос на 

судирот на интереси, неспоивост, ограничувања за вршење дејност, дополнителни активности и 

други слични прашања за да ги идентификува правилата, ограничувањата и обврските и да ги 

состави сите во внатрешен акт. Доколку нема такви законски одредби во материјалните закони, во 

тој случај важат одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. 
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3. СУДИР НА ИНТЕРЕСИ И ОБЛИЦИ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 
 

Дефинирањето на поимот „судир на интереси “ е предмет на повеќе различни пристапи. Со оглед 

на фактот дека  сите службени лица имаат легитимни интереси кои произлегуваат од нивниот 

капацитет како приватни лица, судирот на интереси не може едноставно да се избегне или да се 

забрани. Затоа судирот на интереси мора да се дефинира, идентификува и да се управува. Судирот 

на интереси се однесува на ситуација во која непристрасноста и објективноста на одлуката, 

мислењето или препораката што ги донесува службеното лице во извршувањето на својата 

должност и јавно овластување, е или може да биде компромитирана од личниот интерес на 

службеното лице. Може да се манифестира во различни форми и во различни ситуации, како што 

следува:   

 

- Судир на интереси како состојба,  

- Непотизам, 

o Забрана за влијание за вработување блиски роднини,  

- Неспоивост на функции, активности и поседување акционерски права, 

o Забрана за вршење на други дејности  

o Забрана за членство во управни и надзорни органи  

o Забрана за стекнување акционерски права, 

- Ограничување за вршење дејност  

o Ограничување за вршење дејност при вршење на јавна функција 

o Ограничување за вршење дејност по престанокот на функцијата (pantoflage – 

пантофлажа), 

o Ограничувања во соработката со правни лица, 

- Злоупотреба на службени податоци, буџетски средства, заеми, држана помош и државен имот. 

 

 

3.1. Судир на интереси – како состојба 

Според Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, судирот на интереси 

претставува состојба (ситуација) во која службеното лице има приватен интерес што влијае или 

може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни овластувања или службени 
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должности. Во таква ситуација, приватниот интерес на поединецот (службеното лице) во одредени 

ситуации може да доминира и да преовладува над јавниот интерес и ова може да доведе до 

влијание врз  носењето одлуки и извршувањето на јавните овластувања и  должности. За полесно 

да се разбере, дефиницијата за судир на интереси дополнително се елаборира подолу. 

 

3.1.1 Елементи на судир на интереси 

Дефиницијата на судир на интереси се состои од следните елементи (зборовите обележани во 

црвена боја и подвлечени во текстот):  

 

 

 

3.1.1.1 Состојба/ ситуација  

Судирот на интереси е момент = ситуација (види графикон подолу). Гласање за себе, потпишување 

договор со свој син, евалуација на правно лице чиј директор е блиско лице - сестра и слично. 

Судирот на интереси подразбира постоење на приватен интерес, а во ситуација на акумулирање на 

јавни функции, се појавуваат  два или повеќе судири на јавен интерес. 

 
 

 

Судир на интереси е состојба во која службеното лице има приватен интерес 

што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни 

овластувања и службени должности.  

 
 
 

 

 

 
 

  X  

Постапка за 
одлучување за 
финансирање 
на субјект 

ОКОЛНОСТИ  
Едно од правните субјектие кои 
аплицирале за финансирање е во 
сопственост на роднина на службеното 
лице 

Еден од членовите на 
комисијата што одлучува за 
финансирање е службено 
лице 

Договор за 
финансирање на 

субјектот 

 Ако службното лице не биде исклучено од постапката на 
евалуација на предметите на неговиот роднина штом го дознае тоа 
и не го извести претпоставениот за тоа сознание дека роднината се 
пријавил, тој се наоѓа во состојба на судир на интереси. 
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3.1.1.2 Службено лице 

Под поимот „службено лице“согласно Законот за спречување на корупијата и судирот на 

интересите се подразбираат сите избрани или именувани лица и вработените во јавниот сектор 

Главната задача на службените лица е да служат на јавниот интерес. Во нивната секојдневна рутина, 

овие луѓе се јавуваат во голем број улоги. Тие се истовремено и претставници на власта и приватни 

лица и ова може да доведе до судир на интереси. Бидејќи граѓаните очекуваат од службените лица 

чесно, фер и непристрасно однесување, важно е тие да не се вклучат во било каква ситуација која 

може да ги доведе во состојба на судир на интереси.  

 

 

3.1.1.3 Приватен интерес 

Приватен интерес е секоја придобивка - остварување на каква било материјална или нематеријална 

корист, поволност или предност за себе или за друг во вршењето на јавните овластувања: 

 

 

 

Како што се гледа, терминот „приватен интерес“ е широк, а исто така  има и широки примери во 

практиката: 

- Т.н. Непотизам постои каде поради лични врски, службено лице во институцијата каде извршува 

јавна функција вработува свое блиско лице 

- Т.н. Кронизам најчесто се однесува на партиски вработувања или бизнис релации;  

- Во доделувањето договори, кадешто службеното лице дава неоправдана предност на свое 

блиско лице (на пр., склучување договор со роднина или пријател врз основа на необјективни 

критериуми); 

- Во случај на дополнителна  работа/ангажман на службеникот спротивно на јавниот интерес, 

или спротивно на интересите на институцијата каде што службеникот е вработен. 

- Влијание врз процесот на донесување на одлуките за ангажман/склучување на договор за 

одредена услуга или извршување на одредена работа од страна на службено лице вработено 

во институцијата која потпишува договор со трета страна, заради остварување на противправна 

финансиска корист. 

Од горенаведените примери произлегува дека службеното лице во извршувањето на функцијата не 

треба да се раководи од приватниот интерес или од интересите на нему блиски лица/роднини, а 

 
 
 

ПРИВАТЕНН  
ИНТЕРЕС  
 

 

Материјална корист: недвижен имот, движен имот или која било друга корист што 
може да се искористи (вработување, договор на дело, котизација, парични награди, 
патување, итн.) 

Нематеријална корист: други форми на привилегии кои не можат директно да се 
вреднуваат парично, но се присутни во конкретниот пример како додадена вредност 
за примачот (услуги, права, признанија, референци, статус, функција итн.). 
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своето работење да го темели на принципот на интегритет, ослободен од какви било какви 

влијанија (политички, верски, семејни). 

3.1.1.4 Влијание 

Секој приватен интерес влијае на објективноста и непристрасноста на службеното лице. Правната 

дефиниција содржи „реално“ (влијаниe) и „потенцијално“ (може да влијае) влијание 

- Реално влијание значи директна злоупотреба на службена должност за приватни интереси или 

неовластено користење на јавните овластувања или службени должностги за овозможување 

корист на самиот јавен функционер или лица поврзани со него.  

-  Од друга страна, можното или потенцијалното влијание, што не мора да значи дека има 

материјална неправилност или незаконитост, претставува значителна закана за довербата на 

јавноста во правилното, законското, транспарентно и објективно вршење на службената 

должност, со што се нарушува интегритетот и кредибилитетот на органот и вработените.  

Интегритетот и кредибилноста претставуваат конститутивен и неопходен елемент на 

демократското функционирање на институциите и владеењето на правото. 

 

3.1.1.5 Јавно овластување / јавна функција 

 „Јавно овластување “значи овластување кое е пренесено од државата или локалната самоуправа 

на одредено лице да врши работи од јавен интерес, додека „службена должност “се подразбира 

збирот на обврски кои едно лице е должно да ги преземе, а кои произлегуваат од вршењето на 

одредена функција или професија, односно од службената положба на тоа лице. 

 

3.1.2 Облици на судир на интереси како ситуации 

Следејќи ја дефиницијата за судирот на интереси и нејзините елементи (особено приватниот 

интерес), постојат неколку облици на судир на интереси кои треба да се препознаат, и тоа:   

 

3.1.2.1 Реален (де факто) судир на интереси 

Вистински судир на интереси вклучува директен судир помеѓу тековните обврски и 

одговорности на службеното лице и неговите постојни приватни интереси  

 

 
 

3.1.2.2 Привиден судир на интереси 

Привиден судир на интереси се однесува на ситуација каде што постои личен интерес 

кој што разумно од страна на другите би можело да го сметаат дека влијае на 

извршувањето на должностите на службеното лице, иако всушност не мора да постои 

такво несоодветно влијание или воопшто нема влијание. 

 Пример на вистински судир на интерес 
Службеното лице, како директор на училиште, склучило договор за вработување со свој 
роднина. На тој начин ги користел своите овластувања и должности и одлучувал во интерес на 
блиска личност, ставајќи го интересот на блиската личност пред јавниот интерес. 
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3.1.2.3 Потенцијален судир на интерес 

Потенцијален судир на интереси постои кога службеното лице има приватен интерес 

што би можело да биде во судир со неговата службена должност во иднина  

 

 
 

Препознавањето на вистинската форма на судир на интереси е значајно за да може да се преземат 

соодветни превентивни мерки и механизми за спречување на појавата и да се спречи појавата на 

состојба на судир на интереси.  

Важно е да се разбере дека лошо управуван привиден судир на интереси може да биде исто толку 

штетен како и лошо управуван вистински судир на интереси. Битен фактор е дека службените лица 

не треба само да се однесуваат етички, туку тоа мора и да се види од нивното однесување. 

Никој не смее да ја користи функцијата, јавното овластување, службената должност и положба за 

извршување или пропуштање на дејствие што според закон не смее, односно мора да го изврши, 

ниту да го подреди извршувањето на законито дејствие на својот личен интерес, ниту на интересот 

на друго лице. 

 

3.2 Непотизам 
Едена од формите на судир на интереси дефинирана со закон е „судир на интереси при 

вработување на блиски роднини “, т.н. непотизам. На овој начин со закон е забрането службеното 

лице да влијае на вработувањето или унапредувањето на блиско лице во органот во кој е избран 

или именуван како јавен функционер или во друг државен орган или јавно претпријатие, јавна 

установа или друго правно лице кое располага со државен капитал над кој надзор врши органот во 

кој е избрано или именувано лицето. Доколку дојде до таква ситуација службените лица мора да ја 

известат ДКСК. 

 

 

Пример на привиден судир на интереси 
Службеното лице ги оценува апликациите што дошле на тендерот. Еден од потенцијалните 
апликанти е вработен кај негов роднина. Иако службеното лице верува дека може да донесе 
непристрасна одлука во најдобар интерес за канцеларијата/институцијата, истата може да се 
смета дека е донесена во негов сопствен интерес, односно во интерес на блиското лице.  

 

Пример на потенцијален судир на интерес 
Службеното лице работи во институција, која финансира и приватни фирми. Еден негов 
роднина има приватна фирма и може да аплицира за финансии од оваа јавна институција. 
Службеното лице треба да биде свесно за потенцијалниот судир на интереси кој може да 
прерасне во реален (де факто) судир на интереси во моментот кога приватната компанија ќе 
аплицира и службеникот ќе учествува во постапката за одлучување за финансирање на оваа 
компанија. 
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3.3 Неспоивост на функции, активности и поседување акционерски права 
 

Едно од вообичаените облици на спречување на судир на интереси, дадена во форма на законско 

решение загарантирано со Уставот, е неспоивост на функции и други (дополнителни) активности. 

Забраната за вршење на јавната функција на службеното лице со вршење други функции или 

дејности е јасно дефинирана во Уставот и во законодавството кое го регулира судирот на интереси. 

Забраната за неспоивост на функции за вршење други функции или дејности има за цел да спречи 

ситуација во која службеното лице нема да може да ја врши службената должност законски, 

совесно и непристрасно. 

 Разликата помеѓу „ситуација на“ судир на интереси и неспоивост на функции е едноставна: 

секогаш кога сме во дилема дали може да вршиме некоја друга функција или дејност покрај нашата 

функција (времетраење, а не ситуација), тогаш нашето прашање нема никаква врска со судирот на 

интереси, туку со неспоивоста на функции односно судир на две или повеќе јавни овластувања или 

службени должности при остварувањето на јавниот интерес.  

 

Забраната за вршење други функции или активности и ограничувањето за стекнување на 

акционерски права е посебно дефинирана во Законот за спречување на корупција и судир на 

интереси, каде што избрано или именувано лице (а во некои случаи одговорно лице во јавно 

претпријатие, јавна институција или друго правно лице кое располага со државен капитал) во текот 

на траењето на мандатот, односно должноста, не може:  

-  да врши функција на одговорно лице или член на орган на управување или надзорен орган во 

јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал; 

-  да врши функција член на управен одбор или друг орган на управување во трговско друштво 

или друго правно лице кое се занимава со профитабилна дејност,  

-  да биде член на орган на управување или надзор во трговско друштво, јавни претпријатија, 

агенции, фондови и други правни лица со доминантен државен капитал,  

- за време на мандатот или должноста и во рок од три години по неговото престанок, по кој било 

основ и во која било форма стекнува акционерски права во правно лице над кое тој или органот 

во кој работи или работел, извршил следење или надзор, освен ако тие права се стекнати со 

наследство. 

 

 
 

 Пример за незаконско вршење други активности 
Службеното лице, освен што ја врши функцијата претседател на надзорен одбор во правно 
лице со државен капитал, е и член на Управен одбор на правно лице со државен капитал, што 
е спротивно на член 44 став 5 од Законот за Спречување на корупција и судир на интереси. 
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3.3.1. Други ангажмани  

Честопати паралелно со извршувањето на службените должности, може да се случи службеното 

лице да добие понуда за ангажман од друга институција, правна компанија или ангажман на 

одреден проект кој е од јавен интерес, придонесувајќи со својата стручност. Во случај на иницирање 

ваков ангажман, службените лица се должни тоа да го пријават до државните органи и 

институциите од јавниот сектор во кои се вработени или оние што ги застапуваат (поконкретно, 

барањето да се достави до лицето за интегритет назначено од државните органи и институции од 

јавниот сектор) со цел да се оцени соодветноста на ангажманот и негово натамошно одобрување 

од повисоко ниво на хиерархијата.  

Секој службеник треба да биде информиран за оваа обврска да го пријави дополнителниот 

ангажман и секогаш да дава навремен извештај до лицето за интегритет. Лицето за интегритет ќе 

го оцени ангажманот, од аспект на тоа дали постои потенцијален судир на интереси при неговото 

реализирање и ќе го извести одговорното лице од повисокото ниво на хиерархија во државниот 

орган и институцијата од јавниот сектор што треба да го одобри дополнителниот ангажман. Лицето 

за интегритет и одговорното лице од повисоко ниво на хиерархијата може да побараат мислење и 

од ДКСК во врска со оправданоста на дополнителниот ангажман за да се донесе соодветна и правно 

издржана одлука за понатамошно постапување. Во случај на оправданост на дополнителниот 

ангажман и негово одобрување, службеното лице мора да потпише Изјава за непостоење на судир 

на интереси при ангажирање и заштита и доверливост на податоците, заради заштита на 

интересите на државните органи и институции од јавниот сектор во кој е вработен или ги застапува, 

Пример за незаконско членство 
Службеното лице, како избрано и одговорно лице во јавно претпријатие со доминантен 
државен капитал, не може да биде член на Управен одбор на правно лице кое се занимава со 
профитна дејност, бидејќи тоа е спротивно на член 44 став 5 од Законот за спречување на 
корупција и судир на интереси. 

 
 

Пример за да не се довери управувањето на друго лице  
Службено лице, пратеник во Собранието, е и управител на трговско друштво, што е спротивно 
на член 45 став 1 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, бидејќи 
управувањето со трговско друштво не го доверил на друго лице или орган, на други лица 
освен членовите на неговото семејство, за време на мандатот на јавните овластувања или 
должности. 
 
 

Пример за ограничување на членството во органите на управување и надзор  
Државните високообразовни установи (универзитети) се правни лица кои вршат профитна 
дејност, по што избрано и именувано лице не може да ја врши функцијата член на Управен 
одбор или на друг орган на управување во државните високообразовни установи според член 
49 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси. 
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како и заштита на јавниот интерес. Секој државен орган и институции од јавниот сектор, врз основа 

на ова упатство, треба да развијат и имплементираат внатрешен процес за евалуација и 

одобрување на Барање за дополнителен ангажман на службеник. 

Службеното лице може да остварува приходи од научни, наставни, културни, уметнички и спортски 

активности и од авторски права, патенти и слични права, интелектуална и индустриска сопственост, 

освен ако со закон не е поинаку определено 

 

3.4 Забрани и ограничувања за вршење на други дејности  
Законот забранува избрано или именувано лице да раководи со трговско друштво или институција 

како сопственик (со исклучок на лицата кои стапуваат на функција која не се извршува 

професионално),  а доколку е тоа така, треба да му го довери управувањето на друго лице или орган, 

освен членовите на неговото семејство, за време на вршење на функцијата, јавните овластувања 

или должности. Службеното лице, исто така, не може да воспостави деловен однос со правно лице 

кое е негова сопственост или сопственост на член на неговото семејство, или во кое тој или член на 

неговото семејство поседува акции или акции или е основано од него/неа или член на 

неговото/нејзиното семејство. 

 

 

 

Не само што е важно ограничувањата за вршење други дејности или активности да важи  за време 

на мандатот на службените лица, туку исто така е важно некои ограничувања да важат и по 

престанокот на јавната функција. Законот дефинира дека: 

1. Службеното лице во рок од три години по престанокот на вршењето на јавните овластувања или 

должности, 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,  

- да стекне по кој било основ акции односно удели во правното лице во кое работел, односно вршел 

надзор.  

2. Службеното лице во рок од две години по престанување на вршењето на јавните овластувања 

или должности, односно по престанокот на вработувањето, не може: 

Пример за ограничување во соработката со правни лица  
Јавниот функционер е избран за директор на јавна институција. По проверка во Централниот 

регистар на Република Северна Македонија, утврдено е дека наведеното лице е и управител на 

трговското друштво. Ваквата состојба е спротивна на член 45 од Законот за спречување на 

корупција и судир на интереси.  

Утврдено е и дека роднина на овој јавен функционер има приватна фирма која била во деловна 

врска со оваа јавна институција. Ваквата состојба е спротивна на член 51 од Законот за спречување 

на корупција и судир на интереси и треба, според член 66 од Законот за спречување на корупција и 

судир на интереси, да биде ништовна.
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- да врши застапување како претставник на меѓународна или друга организација која со органот во 

кој претходно работел имаат или воспоставуваат договорен, односно деловен однос,  

- да застапува правно или физичко лице пред органот во кој вршел јавни овластувања во предмети 

за кои како службено лице учествувал во донесување на одлуки,  

- да врши работи на управување или ревизија во правното лице во кое најмалку една година пред 

престанокот на вршењето на јавни овластувања, неговата работа била поврзана со супервизорска 

или надзорна функција. 

 

 

 

 

3.5 Забрана за злоупотреба на службени податоци, заеми и други видови 

поддршка од државата и државен имот 
 

Иако на прв поглед не е целосно поврзано со судирот на интереси, сепак злоупотребата на секаков 

вид државен „имот“ во сопствена корист претставува состојба каде службеното лице и неговото  

постапување/однесување како субјективно е во судир со јавниот интерес. 

 

Нормално е дека службените лица при извршувањето на службените должности и јавни 

овластувања секојдневно доаѓаат во контакт со доверливи податоци и информации кои се од 

суштинско значење. Службените лица не смеат да ги злоупотребуваат информациите и податоците 

кои им се достапни во извршувањето на нивните должности за периодот за кој се именувани и ја 

извршуваат функцијата, ниту пак да остваруваат профит за себе или за своите најблиски. 

Поседувањето на информации може да биде исклучително важно за донесување одлуки. 

Информациите кои потекнуваат од служебните податоци во ниту еден момент не смеат да се 

користат за лична корист или корист за себе или за друг. Затоа, секој службеник треба да биде 

свесен за важноста на информациите со кои располага и да се заложи за тајност, доверливост, 

почитување и заштита. Покрај покажаната свест, секое службено лице кое има информации во 

моментот на преземање на функцијата мора да потпише Изјава за доверливост и заштита на 

информациите при вршење на должноста. Така, со давање декларативна изјава за почитување на 

доверливоста на информациите, службените лица покажуваат заложба и се должни да ги 

почитуваат и при вршењето на функцијата, односно службената должност, и во периодот по 

престанокот на функцијата, според роковите утврдени во законодавството кое го регулира судирот 

на интереси.  

               Пример за ограничување за вршење дејност по престанок на функцијата  
Јавен функционер, претседател и членови на енергетското друштво во рок од две години по 
престанокот на вршењето на јавните овластувања или должности, не можат да бидат именувани 
за членови на органот на управување за вршители на регулирани енергетски дејности како и на 
вршители на енергетски дејности на кои обврската за давање енергетика е јавна услуга, со оглед 
на надзорната функција која енергетската компанија ја има над овие органи, утврдена во Законот 
за енергетика. 
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Има и други државни (и локални) имоти (средства, заеми, имот) кои може да се злоупотребат и 

може да резултира и со судир на интереси. Законот дефинира некои превентивни мерки и 

ограничувања за да не дојде приватниот интерес пред јавниот интерес поради таквите  

„погодности“: 

- правно лице поврзано со службено лице или членови на неговото семејство не може да биде 

корисник на грант, заем, односно финансиска поддршка од државата или од локалната 

самоуправа; 

- Избрано или именувано лице (или одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или 

друго правно лице кое располага со државен капитал) мора да ја пријави до ДКСК секоја 

трговија со државниот имот, со кој влегува во правен однос преку правен субјект основан од 

него/неа или член на неговото/нејзиното семејство или во кој одговорното лице е член на 

неговото/нејзиното семејство,  

-  забрането е користење на средствата за приватни цели или давање на средства на други за 

нивна употреба. 

 

 

 

 

4. ОТЧЕТНОСТ И ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Сите ситуации на потенцијален судир на интереси треба да се пријават, без оглед дали службеното 

лице смета дека конкретната ситуација влијае врз јавниот интерес или не. 

Во случај на двоумење и нејаснотии, службените лица секогаш треба да се консултираат со 

претпоставените во институцијата во која се вработени или со Државната комисија за спречување 

на корупцијата. 

Законската регулатива која го уредува судирот на интереси на јасен начин ги дефинира должностите 

на службените лица за управување со судирот на интереси, вклучувајќи:  

- Преземање мерки за избегнување на каков било потенцијален судир на интереси,  
- Известување на непосредно претпоставениот во случај на судир  на интереси 
- Барање на мислење од ДКСК и  
- Барање за изземање и запирање на нивното постапување  под одредени околности.  

По извршената пријава, непосредно претпоставениот, односно раководното лице на државните 

органи и институциите од јавниот сектор во кои е вработено службеното лице е должен да ги 

Пример за забрана за користење кредити и други видови поддршка од државата 
Член на Советот на општината може да биде истовремено и сопственик и директор на 
приватна детска установа, но во овој случај на сопственикот и директорот на приватната 
установа му е забрането користење парична државна помош. 
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преземе сите мерки со цел да спречи појава на судирот на интереси. Во насока на поголема 

отчетност и транспарентност, секоја институција треба да ги поттикнува службените лица отворено 

да разговараат за прашања поврзани со судирот на интереси. Лицето за интегритет во конкретниот 

државен орган и институција од јавниот сектор е клучно во рализација на оваа цел и истото треба 

да е главната точка за комуникација и консултација во врска со оваа тема.  

 

 

 

 

5.   ПРЕПОРАКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗЈАВА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

ОД СТРАНА НА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА РАБОТНИ ПОЗИЦИИ СО ВИСОК РИЗИК 

 

Сите службени лица кои согласно законската регулатива во РСМ имаат јавни овластувања и вршат 

работи од јавен интерес, се должни да поднесат Изјава за непостоење на судир на интереси во 

вршење на службената должност. Со поднесување на Изјавата за непостоење на судир на интереси,  

службените лица ќе гарантираат дека доколку се најдат во ситуација на судир на интереси, истите 

тоа ќе го пријават и ќе побараат изземање од понатамошно постапување во конкрентиот случај. 

Освен службените лица јасно и прецизно дефинирани во законската регулатива на РСМ, а со цел 

ефикасно превенирање на судирот на интереси, секоја институција треба да има интерен акт кој ќе 

упатува на обврската и други службени лица вработени во државните органи и институциите од 

јавниот сектор на РСМ, да ја поднесуваат споменатата Изјава. Основата за ваквата препорака и 

подготовка на интерен акт треба да се црпи од посебните секторски закони кои го регулираат 

вршењето на јавни дејности и јавниот интерес во тие сектори.  

Избрано или именувано лице, одговорно лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго 

правно лице што располага со државен капитал при изборот, именувањето назначувањето, 

односно вработувањето, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот, именувањето, 

назначувањето односно вработувањето поднесува изјава за имотна состојба и интереси.  

Имајќи предвид дека секое работно место носи ризик за појава на несоодветно постапување и 

потенцијален судир на интереси, во интерниот акт на државните органи и институциите од јавниот 

сектор на РСМ треба да се утврдат критериуми за проценка на ризик на работни места, т.н. критични 
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работни места кај кои постои потенцијален ризик од настанување на судир на интереси и соодветно 

на истото да наметнат обврска за поднесување на препорачаните Изјави.   

Погледнете  во Анекс -Пример за изјава. 

6. МЕХАНИЗМИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ, 

ПРЕВЕНИРАЊЕ И ПОНАТАМОШНИ ЧЕКОРИ И ПОСТАПКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

Судирот на интереси сам по себе не е корупција, тој може да доведе до корупција ако се прикрие 

и ако службеното лице го стави во своето постапување приватниот пред јавниот интерес. За да се 

овозможи ефикасно управување со судирот на интереси, секој државен орган и институција од 

јавниот сектор треба да имплементира механизми за идентификација на судирот на интереси 

согласно насоките утврдени во законската регулатива, со цел превенирање и преземање на идни 

чекори и постапки за управување со судирот на интереси со вклученост на надлежните тела.  

Во оваа насока, се препорачува институциите да усвојат2: 

- Интерна методологија  која се однесува на судир на интереси,  

- Листа за самооценување за службеници, 

- Листа за проверка на  судир на интереси. 

Друг начин да се идентификува судирот на интереси е со помош на црвени знамиња = индикатори3. 

Појавата на индикаторите треба да ги предупреди раководителите и лицето за интегритет: тие 

треба да ги преземат неопходните мерки за да го потврдат или негираат постоењето на ризик од 

судир на интереси. Во секој случај, постоењето на црвено знаме не значи дека се случила измама 

или дека може да се случи, но значи дека ситуацијата мора да се провери и да се следи.  

 

7. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ 

Прикривањето на постоење судир на интереси од страна на службеното лице претставува повреда 

на должноста и основа за покренување постапка за утврдување на одговорност и изрекување на 

мерки согласно законската регулатива на РСМ. Надлежно тело за иницирање и водење на 

постапката е ДКСК. 

Постапката се поведува: 

- По службена должност 

                                                           
2 Сите споменати формулари може да се најдат како анекс во овој документ.  
3 Според Здружението на овластени истражувачи за измама, црвениот аларм е индикатор = рано предупредување, можна измама, 
корупција, незаконско или лошо однесување, вклучително и судир на интереси. Тоа е сигнал дека нешто е невообичаено и треба 
дополнително да се истражи. 
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- По барање на друго службено лице 

- По пријава на друго лице 

- По барање на раководно лице каде службеното лице ја врши службената должност 

- По анонимна пријава 

 

За утврдување на фактичката состојба и констатирање за постоење на судир на интереси, ДКСК 

прибира документи, податоци и информации од повеќе субјекти кои се должни истите да ги 

достават. При констатација и утврдување на постоење на судир на интереси, ДКСК ги има на 

располагање следните механизми: 

- Барање за поведување на дисциплинска постапка 

- Иницијатива за разрешување/престанок на вршење на јавни овластувања или должности 

- Изразување мерка јавна опомена за службено лице избрано на непосредни избори 

- Издавање опомена за поништување на правни акти кои се потпишани во судир на интереси и 

- Изрекување прекршочни санкции – глоби. 

8. СОДРЖИНА НА ИНТЕРНИОТ АКТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

ВО ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA 
 

Со цел давање на јасни, недвосмислени и сеопфатни насоки, како и лесна применливост во пракса, 

интерниот акт за управување со судир на интереси во државните органи и институциите oд јавниот 

сектор во РСМ треба да го содржи следното: 

- Назначување на лице кое ќе биде лице за контакт на службените лица за совети и консултации 

во врска со постоење на судир на интереси (лице за интегритет) 

- Дефинирање на поимот и облиците на судир на интереси, неспоивост на функции и други 

активности  

- Јасно определување на делокругот на лица на кои би се однесувал интерниот акт  

- Позитивната законска регулатива која го уредува судирот на интереси (материјални и 

процедурални акти) со кои се регулира судирот на интереси, неспоивост на функции и други 

активности 

- Конкретни примери за судир на интереси, неспоивост на функции и други активности кои ќе им 

помогнат на службените лица за полесно препознавање и квалификување на судирот на 

интереси,  

- Појаснување за ризикот кој произлегува од различните облици на судирот на интереси 

- Дефинирање на можноста за дополнителен ангажман на службените лица,  

- Изјава за непостоење на судир на интерес  

- Насоки за самопроценка за постоење на судир на интереси од страна на службените лица  

- Насоки за спроведување на проценка на ризиците од судир на интереси и следење на истите 

- Интерна процедура за пријава и управување со судирот на интереси 
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- Механизам за мониторинг на примена на правилата за превенирање на судирот на интереси и 

преземање на соодветни мерки 

- План за обука на службените лица во врска со детектирање и преземање на мерки за 

отстранување на негативни последици како резултат на појава на судир на интереси 

- Начини на соработка и комуникација со ДКСК и други надлежни органи (Полиција, 

Обвинителство) 

Наведените елементи, кои треба да бидат содржани во интерниот акт за управување со судир на 

интереси, претставуваат само насока и рамка за изготвување на актот. Секој државен орган и 

институција од јавниот сектор со дополнителни интерни акти (документи) треба да ги прецизира 

своите специфики кои директно се рефлектираат врз работењето на органот и институцијата од 

јавниот сектор. Интерните акти треба да се усогласуваат тековно со законската регулатива и 

промените што се однесуваат на истата, како и со позитивните пракси од локално и меѓународно 

ниво. Само на овој начин, со постојани анализи, евалуации, усогласувања и адаптации на 

новонастанатите околности и ситуации, ќе се овозможи владеење на правото, интегритет и 

примена на морални вредности во вршењето на јавните должности.  

 

АНЕКС 1: Внатрешна методологија која се однесува на судирот на интереси  

и неспоивост на функции 

Државните органи и институциите од јавниот сектор треба да воспостават внатрешен механизам за 

следење и идентификација преку следните чекори: 

1. Назначување на лице за интегритет во државните органи и институциите од јавниот сектор 

кое ќе има советодавна и консултативна улога во комуникацијата со службените лица, 

2. Идентификување на сите закони (материјални и процедурални), прописи, кодекси на 

однесување и други акти кои се важни и валидни за институцијата и каде што се дефинирани 

правилата, ограничувањата и обврските во однос на судирот на интереси, 

3. Јасни насоки и правила утврдени од државните органи и институциите од јавниот сектор за 

идентификација и управување со судирот на интереси;  и превенција  за неспоивост на 

функциите (забрана за повеќе функции или дополнителни активности, членство во органи 

на управување и надзор, акции и сл.),  

4. Поднесување на Изјава за интерес, што вклучува  информации (негови/ нејзини и за 

неговите/нејзините роднини) за4: 

o Други јавни овласувања и должности, 

o Лични ангажмани во трговски друштва, здруженија и фондации,  

o Ангажмани на неговите/нејзините роднини во јавни органи, трговски друштва, 

здруженија и фондации 

                                                           
4 Изјавата за интереси може да се најде на : https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/12/izjavazainteresiNMK.pdf  

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/12/izjavazainteresiNMK.pdf
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5. Увид во податоците наведени во Изјавата за интереси, со цел да се идентификуваат и 

проценат ризиците од судир на интереси, минимизирајќи ги и следејќи ги; и б)  

идентификување на неспоивост  на функциите. 

6. Самопроценка од страна на службените лица за постоење судир на интереси, 

7. Постапка за пријавување и изземање поради судир на интереси.  

8. Создавање институционална култура за нетолеранција на судир на интереси,  

9. Обезбедување високо ниво на транспарентност во процесот на решавање на судир на 

интереси,  

10. Развој на механизми за следење на примената на правилата за спречување на судир на 

интереси и неспоивост на функции со цел навремено откривање на прекршувањата на 

правилата и преземање соодветни мерки;  

11. Преземање мерки и изрекување санкции за непочитување на правилата за управување со 

судир на интереси (да се уреди согласно утврдените законски можности) и неспоивост на 

фунции, 

12.  Организирање работилници, обуки и семинари за службени лица со цел подигање на 

свеста за интегритет и морални вредности; 

13.  Поактивна соработка и комуникација со ДКСК, за прашања поврзани со судир на интереси 

и неспоивост на функции/активности. 

 

Анекс 2:  Листа за самооценување на службениците   
 
 
1. Дали сум службено лице со обврска да избегнувам судир на интереси? 

ДА – Неопходно е да се земат предвид обврските во однос на судир на интереси  

НЕ – нема судир на интереси  

 

2. Дали извршувам јавни овластувања/ службени должности во овој момент?   

ДА –  Неопходно е да се земат предвид обврските во однос  

          на судир на интереси  

НЕ – нема судир на интереси  

 

 

3. Дали тековната службена постапка за донесување на одлуки предвидува одредена корист?  

             ДА – Неопходно е да се земат предвид обврските во однос  

         на судир на интереси  

НЕ – нема судир на интереси  

 

4.  Дали тековната службена процедура е за одлучување за некаква погодност за мене или за мои 

роднини или блиски лица? 



21 
 

ДА -  Може да се најдете во судир на интереси и затоа мора писмено да го информирате 

вашиот претпоставен ( Лицето за интегритет) и  ДКСК и да чекате на одлуката. Ако е можно, 

веднаш штом ќе дознаете за постоење на таква ситуација повлечете се од постапувањето 

НЕ – нема судир на интереси  
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AНЕКС 3:  Листа за самооценување на судир на интереси, неспоивост на 

функции и други активности 
СУДИР НА ИНТЕРЕСИ /НЕСПОИВОСТ- ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ 

 
ПРАШАЊЕ ДА НЕ 

Не 
знам 

1. Назначено е лице за интегритет    

2. 

Институцијата располага со список на сите правни акти каде што се 
дефинирани судирот на интереси, неспоивост на функции (забрана за 
повеќе функции или дополнителни активности, членство во органи на 
управување и надзор, акционерство и сл.) и ограничувањата за вршење 
деловни активности се дефинирани и  релевантни за институцијата. 

   

3. 

Вработените се запознаени со правната рамка, внатрешниот акт и другите 
релевантни документи кои се однесуваат на а) судир на интереси, б) 
неспоивост на функции (забрана за повеќе функции или дополнителни 
активности, членство во управни и надзорни органи, акционерство и сл.) и 
ограничувања за вршење деловна активност 

   

4. 

Институцијата е свесна за разликите меѓу службените лица ( избрани или 
именувани лица) и другите вработени во јавниот сектор кога се зборува за 
судир на интереси и неспоивост на функциите (забрана за повеќе функции 
или дополнителни активности, членство во органи на управување и 
надзор, акционерство итн.). 

   

5. 

Донесен е внатрешен акт за судир на интереси, неспоивост на функции 
(забрана за повеќе функции или дополнителни активности, членство во 
органи на управување и надзор, акционерство и сл.) и ограничувања за 
вршење деловни активности и им е достапен на вработените. 

   

6. 
Усвоена  и достапна за вработените  е листата за самооценување на 
службените лица за судир на интереси.    

7. 
Изјавата за пријавување интереси е одобрена и достапна за вработените. 
    

8.  

Вработените се обучени и  запознаени со правната рамка, внатрешните 
акти и други релевантни документи кои се однесуваат на а) судир на 
интереси, б) неспоивост на функции (забрана за повеќе функции или 
дополнителни активности, членство во органи на управување и надзор, 
акционерство и сл.) и ограничувања за вршење на деловни активности. 

   

8.1 
Вработените знаат што значи судир на интереси и кои се елементите на 
судир на интереси (службено лице, приватен интерес, корист, јавно 
овластување, службена должност) 

   

8.2 
Вработените се способни и обучени да идентификуваат ситуација на судир 
на интереси.    

8.3 
Вработените се запознаени како да  ја пополнат Изјавата за пријавување 
судир на интереси и други приватни интереси и  знаат каде да ја 
испратат/дадат. 

   

8.4 
Вработените се свесни и обучени како да  пријават и избегнат ситуации на 
судир на интереси.    

8.5 
Вработените знаат каде да добијат дополнителни информации за судир 
на интереси, неспоивост на функции (забрана за повеќе функции или    
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дополнителни активности, членство во управни и надзорни тела, 
акционерство итн.) и ограничувања за вршење деловни активности. 

8.6 

Вработените се запознаени и обучени за тоа  какви дополнителни 
функции, активности, соработки, вршење дејност, членство во управни и 
надзорни органи, акционерство, сопствеништво и слично се забранети и 
дозволени.  

   

8.7 
Вработените се запознаени со принципите на транспарентност во 
постапките.    

8.8 
Вработените се запознаени со мерките и санкциите во случај на судир на 
интереси и/или неспоивост на функциите и незаконско работење.    

9. 

Раководителот  и  лицето за интегритет вршат надзор и контрола 
(периодичен преглед на интереси) во однос на судирот на интереси, 
неспоивост  на функции (активности) и ограничувања за вршење деловна 
активност 

   

10. 

Воспоставени се превентивни механизми за судир на интереси, 
неспоивост на функции (забрана за повеќе функции или дополнителни 
активности, акционерство и сл.) и ограничувања за вршење деловна 
активност (обуки на вработени, билборди, обрасци, потсетници, концепт 
на четири очи, длабинска евиденција на процедури и состаноци итн.) 

   

 

Упатство: Кога одговорот е дали не или не знам, институцијата треба да преземе 

соодветни мерки за минимизирање на ризикот и да води грижа за таквите ризици. 

 


