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ДО 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

Сектор за правосудство 

Ул.„ Димитрие Чуповски“  бр.9 

СКОПЈЕ 

 

 

 

ПРЕДМЕТ : Мислење по работна верзија на Предлог на законот за кривичната постапка 

Врска          :  Ваш бр.21-2647/2 од 08.11.2022 година 

 

 

 

 

Почитувани, 

 

Во врска со Вашето барање, под бр. 21-2647/2 од 08.11.2022 година  со кое барате 

мислење по работната верзија на Предлог на законот за кривичната постапка, Државната 

комисија за спречување на корупцијата по разгледување на содржината на споменатиот 

предлог-закон од аспект на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и 

судирот на интереси го дава, следното 

 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

Државната комисија за спречување на корупцијата од аспект на одредбите од Законот за 

спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.12/2019) во основа нема забелешки на работната верзија на Предлог на 

законот за кривичната постапка. 

Со предложениот текст направени се измени во одредени области како што е 

конфискација, жртвите на кривичните дела, притворот, посебните истражни мерки, 

главната расправа и роковите за обвинителниот акт. 

Целта на измените во овој дел е надминување на некои слабости лоцирани при примена 

на законот од страна на практичарите. 
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Вградените решенија содржани во законот се базирани врз меѓународните стандарди 

односно меѓународни документи од оваa област. 

Од извршената анализа може да се констатира дека измените на законот, се прецизини 

и јасни и нема правни недостатоци или празнини, кои согласно Методологијата се 

наведени како две глави категории а кои се однесуваат на регулаторни ризици од 

корупција. 

Од досегашните анализи и препораки во однос на оваа област дадени од страна на ДКСК 

односно во рамки на Националната стратегија за спречување на корупција и судирот на 

интереси 2021-2025 донесена од страна на ДКСК, во делот на мерките е предложено 

формирање на истражни центри во рамките на јавните обвинителства. 

Во оваа насока, во измените на законот односно во член 45 е додаден став 8, со кој се 

овозможува во јавните обвинителства со помал обем на работа, наместо истражни 

центри може да се формират одделенија на правосудната полиција кои работат во тимот 

на јавното обвинителство. 

 

 

  

                                                                                      

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Претседател, 

Билјана Ивановска  
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