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1. Споилс и мерит системи за регрутација на кадри

„На победникот му припаѓа пленот“1- максима чие буквално 
значење се толкува како победникот во некој конфликт има право, не 
само на предметот на конфликтот, туку и на дополнителна добивка. 
На оваа максима се повикува и принципот на регрутација и селекција 
на кадри во јавната администрација, познат како споилс систем. 
Овој систем официјално е образложен во 1832 година, но воведен е 
порано, кога претседателот на САД Џон Адамс, ги отстапил местата 
во администрацијата и судството на своите пријатели, пред да го 
препушти своето место на неговиот наследник Том а с  Џеферсон. 
Три децении подоцна, претседателот Ендру Џексон дава апологија на 
таа практика обидувајќи се да ја издигне на ниво на фундаментален 
демократски принцип на ротирање во јавната служба.2 Својот формален 
крај споилс системот во САД, како принцип на регрутација на кадри 
во федералната администрација го наоѓа во периодот од 1871 до 1883 
година, со усвојувањето на т.н. Закон на Пендлтон3 кога вработувањето 
во федералната администрација на САД се врши врз основа на формално 
определени критериуми за кандидатите, најчесто врзани со определен 
степен на образование, години на стаж и сл. 

Денес, во државите кои се декларираат како демократии, со 
републикански модел на власт, доминира веберовскиот модел на државна 
администрација, а службениците се вработуваат на меритократски 
основи. Позначајни карактеристики на мерит системот се: 

1  Тo the victor belong the spoils;
2  „...Управната служба се смета за вид на сопственост, а владата како средство за 
унапредување на индивидуални интереси, а не како инструмент создаден исклучиво во служба 
на народот. Корупцијата кај некои луѓе и изопачувањето на исправните чувства и принципи кај 
другите влијаат врз владата, да скршне од своите легитимни цели и ја претвораат во машина 
за поддршка на малкумина на штета на мнозинството. Должностите на јавните службеници 
се, или може да се направат да бидат така едноставни што интелигентните луѓе можат лесно да 
се оспособат за нивното вршење; и јас можам сам да верувам дека повеќе се губи од долгиот 
престој на луѓето во службата, отколку што се добива со нивното искуство... Во една земја 
каде што јавните служби се создадени исклучиво во корист на народот ниеден поединец нема 
поголемо право од кој и да е друг на jaвна функција. Овие места не се основаат за да им овозможат 
издржување на поединци на јавна сметка“. Н. Гризо, Давитковски Б., А. Павловска Данева, „Јавна 
администрација“ Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје, 2011 г. стр. 184; 
3  The Pendleton Civil Service Reform Act (ch. 27, 22 Stat. 403) Усвоен 16.1.1881, е Федерален 
закон на САД кој предвидува работните места во федералните органи на власт да се доделуваат 
врз основа на професионални заслуги.
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•	 прецизен опис на работното место и задачите кои треба 
службеникот да ги извршува; 

•	 прецизен опис на компетенциите кои кандидатот што се јавува 
за вработување треба да ги поседува;4

•	 примена на принципот на деполитизација односно немешање 
на политичките афилијации и интереси на службениците во 
вршењето на службените задачи во рамките на работното време; 

•	 строга забрана за вршење на притисок врз службениците во 
текот на одлучувањето; 

•	 транспарентна постапка на селекција на кадри, најчесто 
проследена со објавување на потреба од ново вработување и 
распишување на оглас. 

 Огласот за вработување може да биде јавен или интерен. Јавниот 
оглас или конкурс за вработување по правило се однесува за сите кои ги 
исполнуваат условите за тоа работно место и на јавен оглас може да се 
јават службеници кои се веќе вработени во државна служба како и лица 
од приватниот сектор или пак невработени лица коишто ги исполнуваат 
условите наведени во огласот. Интерен оглас или интерен конкурс го 
распишува самата служба која бара пополнување на испразнето работно 
место. На интерен оглас може да се јават само веќе вработени лица во 
организацијата која има потреба од вработување. Интерните огласи може 
да се сметаат и како механизам за унапредување во службата бидејќи на 
огласот се јавуваат лица кои се веќе вработени во самата организација. 

Суштинската карактеристика на двата системи за регрутирање на 
кадри, споилс и мерит системот, е дека и двата се законити и легитимни 
системи за вработување во органите на државната власт, односно станува 
збор за системи на вработување засновани на закон. Од држава до држава 
примената на еден или двата системи има свои специфики и варијации, 
но компаративната практика укажува дека ниту една држава не го 
применува само едниот систем. Најчесто, споилс системот се применува 
за политички функционери, односно т.н. именувани и избрани позиции 

4  Вработување на работно место засновано на стручност и компетентност;
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како што се министри, директори, претседатели и членови на колективни 
органи на власт (пратеници, советници, членови на комисии и сл.) и 
нивни заменици. Поретко споилс системот се применува за класични 
службенички работни места, а и во овие случаи тој се применува за 
највисоките раководни места. Работните места од кариера, најчесто се 
пополнуваат преку меритократски принципи. 

Оваа суштинска карактеристика на двата системи е значајна за да 
се избегне погрешно карактеризирање на вработување на службеник во 
јавната администрација под притисок или влијание од страна на политичка 
(или друга влијателна) елита, кога позитивните законски прописи 
предвидуваат меритократски критериуми како „вработување по пат на 
споилс систем“. Ова е погрешно, бидејќи како што е истакнато погоре, 
споилс системот подразбира законски утврден начин на пополнување 
на позиции или работни места. Во услови на меритократски предвидена 
постапка и критериуми за вработување на кадри, доколку вработувањата 
се вршат под притисок (каков било, политички, или непосредно од 
претпоставени службеници) а како последица на притисокот се вработат 
лица кои не ги исполнуваат формално утврдените услови за вработување 
и надвор од формално утврдена постапка за вработување, не станува 
збор за споилс систем туку за противправно вработување. 

Оваа појава (меѓу другото) претставува облик на корупција на 
системот на селекција на кадри и секој службенички систем мора да 
располага со соодветни правни механизми за превенција, сузбивање и 
санкционирање на овој облик на вработувања. 

Оттука, предметот на анализа во ова истражување е специфичен 
облик на коруптивно однесување, користењето на јавни овластувања, 
односно службените овластувања како од политички именувани и 
избрани лица така и од страна на службеници од кариера, за остварување 
на лични интереси, финансиски, нематеријални или друг вид на корист.
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2. Специфики на службеничкиот систем во 
Република Македонија и правна рамка

Во Република Македонија службеничкиот систем е воведен во 
2000 година со Законот за државни службеници.5 Законот за државни 
службеници служел и ќе служи како lex specialis пропис со кој се уредени 
статусот, правата и обврските на службениците вработени во органите 
на државната и локалната власт и другите државни органи до јануари 
2015 година кога во сила ќе стапи новиот Закон за административни 
службеници6 и Законот за вработените во јавниот сектор.7 

За прв пат, во целост, статусот на вработените во јавниот сектор 
се регулира со посебен закон - Законот за јавните службеници од 2010 
година8 со кој е уреден опфатот на јавната служба, заедничките начела 
и основите на вработување, правата и должностите, одговорноста, 
оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлчувањето 
за правата и обврските и регистарот на јавните службеници.9

Државни  службеници се  лица  кои  вршат  работи  поврзани 
со функциите на државата, во согласност со Уставот и законите и 
тоа професионално, политички неутрално и непристрасно, односно 
лица кои вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управни, 
управно-надзорни, плански, материјално-финансиски, сметководствени, 
информатички и други работи од надлежност на органот во согласност 
со Уставот и законите. За државни службеници се определени лицата 
вработени во органите на државната и локалната власт и другите 
државни органи, основани согласно со Уставот и законите.10/11

5 Закон за државните службеници (Службен весник на РМ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 
161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013, 132/2014);
6 Закон за административните службеници (Службен весник на РМ бр. 27/2014);
7 Закон за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр. 27/2014);
8 Закон за јавните службеници (Службен весник на РМ бр.52/2010, 36/2011, 6/2012, 
24/2012, 15/2013, 106/2013, 132/2014);
9 До усвојувањето на Законот за јавните службеници, статусот на вработените во 
административните организации кои вршеа јавни дејности беше уреден исклучиво  со  
материјалните  прописи  од  соодветна  област  (законите  од  областа  на здравството, од областа 
на образованието, трудот и социјалната заштита и сл.);
10 Чл. 3 Закон за државните службеници; Чл. 3 Закон за административните службеници;
11 Во органите на државната администрација, во општинската администрација и 
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 Во државната служба, во зависност од видот на образованието, 
работното искуство, одговорноста и сложеноста на работните задачи, 
се утврдуваат 13 звања систематизирани во четири групи: секретари, 
раководни, стручни и помошно-стручни административни службеници.

 Со Законот за државни службеници од 2000 година и бројните 
негови измени и дополнувања, како и со Уставот, правени се обиди за 
имплементација на системот на меритократија. Сепак, од 2006 година, 
во извештаите за напредок на Република Македонија кои ги објавува 
Европската комисија се провлекува забелешка дека механизмите за 
подобрување на професионализмот и одговорност, гарантирањето 
на независноста и политичката неутралност како и изложеноста на 
службениците во администрацијата, поставени на високо и средно 
раководно ниво, влијанија (како последица од политички промени) се 
застапени и дека истите се спротивни на системот на вработување и 
унапредување врз основа на заслуги. Слични забелешки се однесуваат 
на фрагментацијата на правната рамка и неразвиен систем на обуки.12  
Со најновата правна рамка составена од Законот за административните 
службеници и Законот за вработените во јавниот сектор продолжува 
интенцијата од законско промовирање на меритократските принципи на 
вработување и работа на државната служба.  

Законската рамка предвидува всушност комбинирана примена на 
двата система за вработување, со тоа што треба да се прави разлика 
помеѓу управните функционери, за кои е предвиден „споилс“ системот 
и професионалните државни/административни службеници, или 
службениците од кариера, за  кои  се  применува  „мерит”  системот  

администрацијата  на  град  Скопје  и  стручните  служби  на:  Собрание  на  РМ, Претседателот 
на РМ, Влада на РМ, Уставен суд на РМ, Врховен суд на РМ, судовите, Судскиот совет на РМ, 
народниот правобранител, јавното обвинителство, Државна изборна комисија, Државна комисија 
за спречување на корупција, Дирекција за заштита на лични податоци, Комисија за заштита на 
конкуренција, Агенција за администрација, Државен завод за ревизија и лица вработени во 
установите на кои им се доверени јавни овластувања и на установите кои вршат дејност од јавен 
интерес;
12 Извештај за напредокот на РМ за 2006 година(COM (2006) 649 final) стр. 7; Извештај за 
напредокот на РМ за 2007 година(SEC (2007) 1432) стр. 10; Извештај за напредокот на РМ за 2008 
година(SEC (2008) 2695) стр. 9-10; (постигнат е извесен напредок) Извештај за напредокот на РМ 
за 2009 година(SEC (2009) 1335) стр. 10; Извештај за напредокот на РМ за 2010 година(SEC (2010) 
1332) стр. 8; Извештај за напредокот на РМ за 2011 год. (SEC (2011) 1203) стр. 9-10; Извештај за 
напредокот на РМ за 2012 год. (SEC (2012) 332) стр. 8-9; Извештај за напредокот на РМ за 2013 год. 
(SEC (2013) 413) стр. 10;
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(систем  на  меритократија). Ваквото решение е предвидено во 
најголемиот број држави, но со извесни разлики во поглед на 
повлекувањето на линијата до која се протега „споилс системот“, 
односно од која започнува да дејствува меритократијата. Во Република 
Македонија, може да се каже дека под првиот потпаѓаат министрите, 
односно функционерите на државните органи, нивните заменици, 
кои се, меѓу другото, и политички одговорни лица пред Владата и пред 
Собранието, како и според најновите законски решенија генералните 
односно државните секретари.13/14  

Табела 1 – Преглед на службенички групи и звања во 
Република Македонија согласно со Законот за административните 
службеници15

Мешовит систем Мерит систем

Секретари (А) Раководни 
административни 
службеници (Б)

Стручни 
административни 
службеници (В)

Помошно-стручни 
административни 
службеници (Г)

- Државен секретар
- Генерален секретар
- Секретар на градот 
Скопје
- секретар на општина 
со седиште во град
- секретар на општина 
со седиште во село

- државен советник
- раководител на 
сектор 
- помошник 
раководител 
- раководител на 
одделение 

- Советник
- Виш соработник
- Соработник
- Помлад соработник

- Самостоен референт
- Виш референт
- Референт
- Помлад референт

 

13  Ibid;
14  Согласно Законот за државните службеници и релевантните измени и дополнувања 
од 2000 до 2009 година, Државен секретар, Генерален секретар и Секретар беа звања кои 
припаѓаа на т.н. мешовит концепт на регрутација (споилс и мерит). Имено, Државен секретар, 
Генерален секретар односно Секретар можеше да се именува раководен државен службеник, за 
време на мандатот на Функционерот на органот во кој лицето се именува (министер, директор, 
градоначалник). Од 2009 год. до денес Државните секретари (се именуваат во министерства) 
се иземени од режимот на Законот за државни службеници и ова звање претставува класична 
политичка функција (чист споилс систем). Законот за административните службеници кој ќе 
почне да се применува од јануари 2015 год. предвидува Државните секретари да се именуваат 
исклучиво од редот на вработени, раководни државни службеници (повторно воведување на 
мешовит концепт на регуратицја за овие звања);
15  Чл. 23-27, Закон за административни службеници;
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 Во Република Македонија, „мерит системот“, се воведе со Законот 
за државни службеници од 2000 година. Пред усвојување на овој Закон, 
за потребите од нови работници одлучуваше функционерот кој раководи 
со органот на управата во рамките на општиот акт за систематизација 
на работите и задачите, под услов да се обезбедат финасиски средства. 
Во овој период засновањето на работен однос во органот на управата 
за вршење на работите и задачите согласно со актот за систематизација 
на рабoти и задачи се вршел врз основа на јавен конкурс, а за другите 
работи и задачи, врз основа на јавен оглас. 

Од донесувањето на Законот за државни службеници од 2000 
година, вработувањето во државната служба, се спроведува низ 
транспарентна постапка, врз основа на критериумите на стручност 
и компетентност и примена на начелото на соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците. Од февруари 2015 година, 
пополнувањето на слободни работни места во јавната администрација 
ќе се врши преку: 

•	 постапка за вработување по пат на јавен оглас,

•	 унапредување по пат на интерен оглас и

•	 мобилност преку распоредување или преземање.16

3. Стратешки цели и правна рамка за спречување 
на судир на интерес во јавната администрација

 Во 2010 година, Владата на Република Македонија усвои 
Стратегија за реформа на јавната администрација 2010-201517, заедно со 
Акциски план за спроведување на стратешки цели. Една од стратешките 
цели истакната во Стратегијата беше спречувањето на корупцијата во 

16 Ibid , Чл. 30;
17 Стратегија за реформа на јавната администрација во Република Македонија  
(2010-2015 година) 21.12.2010 година
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јавната администрација. Во самиот акт истакнато е дека во 2010 постоеле 
добри практики за развој на политики и практики за спречување на 
корупција, транспарентност и добро управување како што е усвојување 
на потребното законодавство, основање на органи за спречување на 
корупција, развој на државна служба и етички кодекс за државните 
службеници, како и за јавните службеници, пристап до информации 
и известување на јавноста, корпоративно управување во приватниот 
сектор, спречување на судир на интереси и друго.18 Сепак, во овој акт 
е нагласена потребата од надоградување на активностите и вложување 
на напори за континуирано спроведување на законите, инструментите и 
практиките за спречување на корупција.19 Во таа насока, во Стратегијата 
се истакнува потреба од интензивирање на националните активности, 
кои ќе се засноваат на проактивна меѓуинституционална соработка, 
доусогласување на правната рамка со меѓународните правни стандарди и 
зголемување на проактивниот приод во однос на внатрешната контрола 
во јавниот сектор.20 

3.1 Релевантна правна рамка за спречување на судир на 
интерес

Закони посочени со Стратегијата како клучни за спречување и 
намалување на корупцијата кои имаат потреба од соодветни измени и/
или дополнувања беа:

•	 Кривичниот законик, донесен во 199621 година;

•	 Законот за кривичната постапка, 201022 година;

18 Ibid, стр. 63;
19 Ibid; Занимливо е што во претходните верзии на Стратегијата за РЈА 2010-2015, објавена 
на 28.9.2010 година, се укажува на бавна динамика на спроведување на политиката за спречување 
корупција, а доцнењето во процесот на имплементација се оцени како главна пречка за развој на 
одржлив систем за спречување корупција;
20  Ibid;
21  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1996, 80/1999, 48/2001, 4/2002, 
16/2002, 43/2003, 19/2004, 40/2004, 81/2005, 50/2006, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 
51/2011, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 
28/2014, 41/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014;
22  Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/97) беше изменет во 2002, 2004, 2008 и 2009 година, со што истражни овластувања покрај на 
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•	 Законот за јавното обвинителство23;

•	 Закон за Советот на јавните обвинители24;

•	 Закон за спречување на корупцијата, донесен во април 200225 
година. Ги уредуваше мерките за спречување на корупција во 
извршувањето на овластувањата и јавните функции, мерките за 
спречување судир на интереси, како и мерките за спречување 
корупција во остварувањето на надлежности од јавен интерес 
се до 2007 година, кога судирот на интереси е уреден со посебен 
Закон за спречување на судир на интерес. Формиран е и посебен 
орган надлежен за примена на Законот за спречување на 
корупцијата, Државната комисија за спречување на корпуцијата;

•	 Закон за јавни набавки донесен 2007,26 изменет во 2009 година 
со што беше воведена нова инкриминација - злоупотреба на 
постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна 
набавка или јавно-приватно партнерство. Релевантен пропис 
во уредувањето на оваа област е и Законот за концесии и други 
видови јавно-приватни партнерства;27

•	 Изборниот законик;28

•	 Законот за финансирање на политичките партии;29 

полицијата, им беа доделени и на Финансиската полиција и Царинската управа, а значително 
беше проширен и опсегот на примена на посебни истражни мерки. Во 2010 година е донесен 
нов Закон за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010, 
100/2012).
23  донесен во 2004, а во 2007 донесен е нов Закон „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 150/07, 111/2008;
24  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007, 100/2011;
25 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/02, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 
161/2008 и 145/2010;
26 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 
185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014;
27  Законот за концесии и други видови јавно приватни партнерства донесен („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008), во 2012 година Донесен е нов Закон за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012, 
144/2014);
28  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006, 136/2008, 44/2011, 51/2011, 
142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014;
29  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 
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•	 Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер30 
и други закони што се однесуваат на корупцијата и судирот на 
интереси.

Исто така во нормативната рамка се вклучени и меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија, какви што се: 
Казнената конвенција за корупција на Cоветот на Европа ратификувана 
1999 година и Протоколот ратификуван во 2005 година (ETS No.191); 
Цивилната конвенција против корупција на Cоветот на Европа 
ратификувана 2000 година; Европската конвенција за меѓусебна правна 
помош во кривичната материја на Cоветот на Европа ратификувана 
1999 година и вториот дополнителен протокол; Конвенцијата за 
перење пари, замрзнување и конфискација на приносите од криминал 
ратификувана 2000 година; Конвенцијата на Обединетите нации против 
транснационалниот организиран криминал ратификувана 2004 година 
(UNTOC); Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата 
ратификувана 2007 година (UNCAC).

Во Република Македонија, прашањето за судир на интереси за 
првпат беше уредено со Законот за спречување на корупцијата.31 Притоа, 
воведени се прописи за судир на интереси во Законот за избор на членови 
на Собранието на Република Македонија во 2002 година,32 Законот за 
државните службеници,33 Етичкиот кодекс за државните службеници34 и 
Кривичниот законик на Република Македонија. 

148/2011, 142/2012, 23/2013;
30  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014;
31  Закон за спречување на корупција, „Службен весник на Република Македонија“  
бр. 28/ 02.
32  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/ 02.
33  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/ 2002, 112/ 90, 34/ 2001 и 103/ 01.
34 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/ 01.
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3.2 Закон за спречување на судир на интерес

Првиот посебен Закон за спречување на судир на интереси 
е донесен во 2007 година.35 Измени и дополнувања на Законот за 
спречување на судир на интереси се донесени во 2009 година36 и 2012 
година.37 Законот дефинира што претставува судир на интереси, 
постапувањето во случај на судир на интереси, мерки за спречување 
судир на интереси во остварувањето на надлежностите и доверените 
јавни овластувања на службениците. Надлежен орган за спроведување 
на законот е ДКСК. Законот има за цел да обезбеди подобро утврдување 
на судирот на интереси и манифестациите на истиот. Законот 
дефинира што претставува службено лице и во таа насока ги опфаќа 
и јавните службеници.38 Покрај тоа, како законски надлежен орган за 
спроведување на законот, ДКСК изготви и објави Водич за управување 
со судир на интереси.39 Силен акцент во Стратегијата е даден на 
обезбедување ефикасност на системот, што ќе биде видлива преку 
мерливи показатели и параметри, потреба од организирање натамошно 
заедничко дејствување во сите сфери на општеството: политика – 
преку изразување на политичка волја за усвојување на нови закони и 
изменување на постојните; извршување на законите – преку ефикасно 
и проактивно дејствување за спроведување на законот; граѓанското 
општество и медиумите – преку едуцирање и подигање на јавната свест 
за новите стандарди за јакнење на интегритетот на институциите, како 
и со меѓународната заедница. Државната комисија за спречување на 
корупцијата врз основа на своите законски надлежности утврдени во 
Законот за спречување на корупцијата - член 49 став 1 и на Законот за 
спречување на судирот на интереси - член 21 став 1, ги изработи и на 
седницата од 2 декември 2011 година ги донесе Државните програми за 
превенција и репресија на корупцијата и за превенција и намалување на 
појавата на судирот на интереси за периодот 2011 - 2015 година.

35 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07.
36 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/09.
37 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12.
38 Чл. 3 ст. 2, Закон за измена и дополнување на Законот за спречување на судир на интерес 
(Сл. весник на РМ бр. 114/2009;
39 www.dksk.gov.mk, септември 2008;
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Државната комисија за спречување на корупцијата објави „Водич 
за управување со судир на интерес“, во кој укажува на специфичниот 
однос помеѓу корупцијата и судирот на интерес како потенцијално 
коруптивно дело: 

„...постои јасна врска помеѓу корупцијата и судирот на 
интереси. Корупцијата претставува користење на јавната 
функција за лична корист, додека судирот на интереси е 
извршување на службените должности во оние случаи во кои 
службеното лице има приватен интерес што е, или се чини дека е, 
во судир со нивната службена должност. Корупцијата честопати 
може да вклучува случаи на судир на интереси, но сите случаи на 
судир на интереси не се истовремено и случаи на корупција.”40 

 Под ризик на преголемо упростување, ќе ја илустрираме оваа 
дистинцкија помеѓу корупцијата и судирот на интерес преку практични 
примери. За корупција се смета веќе сторено дело, кое со одреден правен 
акт (закон, правилник, упатство и сл.) е пропишано како корупција и 
за кое се изрекува одредена санкција (дисциплинска мерка, прекршочна 
глоба, затвор и сл.). Функционер или службеник на раководно место, 
ќе ја злоупотреби функцијата за да прибави некаква корист, дали преку 
проневера на службени средства или да влијае врз исход на некој процес. 
Судир на интерес е ситуација во која се наоѓа функционер или службеник, 
а која може да ја искористи за стекнување на некаква корист. 

 Уште поупростено, може да се рече дека, корупција е кога „А“ ја 
злоупотребува својата функција за личен интерес, а судир на интерес е 
кога „А“ може да ја злоупотреби својата функција за личен интерес. Од 
изборот на „А“, како ќе постапи во дадената ситуација, зависи дали ќе 
направи коруптивно дело или не. Може да се рече, дека на корупцијата и 
претходи ситуација во која постои судир на интерес. 

40  „Водич за управување со судир на интереси“, ДКСК, 2008. стр. 3;
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Пример 1: претпоставени ситуации на судир на интерес и 
корупција

Судир на интерес Корупција

А – е 
одговорно 
служено 
лице во 
одделение 
за јавни 
набавки

Преку нормална, 
вообичаена 
и законита 
постапка на 
оглас за јавна 
набавка, еден од 
понудувачите е 
брат на „А“

„А“, не презема 
ништо по тоа 
прашање, го 
премолчува 
судирот на 
интерес, ја 
спроведува 
постапката и 
дава предлог 
за најповолен 
понудувач 
и истиот го 
доставува до 
функционерот,

„А“ дава 
информации 
на својот брат 
преку кои 
влијае, фирмата 
на братот да 
биде избрана 
со најповолна 
понуда. Понудата 
ја доставува 
премолчно до 
функционерот

„А“ дава 
информации на 
братот или на 
друг понудувач, 
под услов да 
добие процент од 
набавката.

„А“ го пријавува, 
писмено, судирот 
на интерес до 
функционерот и 
бара изземање 
од водењето на 
постапката.

без разлика дали 
највоповолната 
понуда е од 
фирмата на 
братот на „А“ или 
друга фирма, 
постапката е 
спроведена 
уредно

„А“ треба 
да одговара 
соодветно за 
корупција.

Братот на 
„А“, одговара 
соодветно.

„А“ треба 
да одговара 
соодветно за 
корупција.

Секој што 
соработувал со 
„А“ одговара 
соодветно 

(Кривична 
одговорност)

Дури и да не 
биде изземено 
од објективни 
причини (доколку 
нема кој да го 
замени), „А“ има 
силен аргумент 
дека уредно 
пријавил судир на 
интерес.

И покрај 
уредноста на 
постапката, „А“ 
треба да одговара 
соодветно за 
судир на интерес
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 Потешкотии се јавуваат во секој правен систем, во прецизноста 
односно јасноста во дефинирањето на судирот на интерес и мерките кои 
треба да се преземаат за јавната администрација, приватниот сектор и 
широката јавност бидат соодветно запознаени „што точно е судир на 
интерес“ и кревање на свеста кај нив, како целни групи, како судирот на 
интереси да се препознае и како да се постапува во овие случаи. 

 Правото во Република Македонија судирот на интерес го дефинира 
како секоја злоупотреба или потенцијална ситуација која може да доведе 
до злоупотреба на јавните овластувања и должности на носител на јавна 
функција или лице вработено во организција со јавни овластувања кое е 
овластено да врши јавни работи за остварување на користољубиви цели 
за себе или блиски лица. Во Република Македонија ова прашање е уредено 
во неколку, веќе споменати, прописи. Па така, Законот за спречување 
судир на интерес кој важи како посебен материјален пропис фокусиран 
на спречувањето судир на интерес, се однесува на: претседателот на 
Република Македонија, пратениците, градоначалниците, амбасадорите 
и другите именувани лица на Република Македонија во странство; 
избраните и именувани лица од и во Собранието на Република 
Македонија и Владата на Република Македонија, органите на државната 
управа и други државни органи, органите на судската власт, јавните 
претпријатија, установи, други правни лица на централната и локалната 
власт, државните службеници и вработените во органите на државната 
управа и други државни органи, органите на судската власт, јавните 
претпријатија, установи, други правни лица на централната и локалната 
власт, советниците во советите на општините, советниците во Советот 
на градот Скопје, како и лица вработени преку агенциите за привремено 
вработување со овластување утврдени со закон. 

 Конкретната правна формулација на „судир на интерес“ 
подразбира судир на јавните овластувања и должности со приватниот 
интерес на службеното лице, во кој службеното лице има приватен 
интерес што влијае, или може да влијае, врз вршењето на неговите јавни 
овластувања и должности. Ваквата определба е значајна бидејќи судирот 
на интерес го дефинира поекстензивно, не само како сторено дело (како 
што е случај со корупција) туку и како состојба во која носител на јавна 
функција или службеник може да се најде во текот на вршењето на 
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своите овластувања односно службени задачи, а поради околностите 
на таа состојба истата да може да влијае врз неговото професионално 
поведение и одлучување и поради тоа да мора да преземе извесни мерки 
како пријавување до своите претпоставени, пријавување до Државната 
комисија за спречување на корупција, барање за изземање од водење на 
постапка и сл. 

Непреземањето на овие мерки, претставува основ за поведување 
на постапка за утврдување на одговорност. 

 За јавен интерес не постои единствена законска формулација 
застапена во сите прописи, но прифатено толкување е дека под јавен 
интерес се подразбираат сите права и обврски на граѓаните и правните 
лица во државата кои како такви се утврдени и гарантирани со уставот и 
законите во една држава како и ратификуваните меѓународни договори.41

 Ова значи дека под јавен интерес, службеното лице мора да ги земе 
во предвид и да се грижи за сите права кои одредена странка ги има 
загарантирани со (условно речено секој) закон и притоа да внимава да не 
ја изложи странката на трошоци или неоснована штета, а од друга страна 
јавниот интерес го обврзува службеното лице да обезбеди непречено 
и доследно исполнување на сите обврски кои странката ги има кон 
државата. 

 Под приватен интерес овој Закон го подразбира секој облик на 
корист, лична корсит, користољубивост или корист на блиско лице, 
односно секој облик на quid pro quo42 однос што службеното лице може 
да го оствари, а кој притоа може или ќе влијае врз неговото одлучување  
при вршењето на јавните овластувања и должности. Кога велиме корист, 
законот подрзабира имот и имотни права или други права кои не треба 
да му припаѓаат на службеното лице. За блиски лица се сметаат лицата 
во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв 
во права линија и во странична линија до четврти степен, посвоителот 

41 Чл.3 ст. 1 ал. 7, Закон за спречување судир на интерес: „поширок општествен интерес за 
општото добро и напредок на сите граѓани под еднакви услови во материјална и нематеријална 
смисла којшто може да биде загрозен со предизвикување штета од материјална и нематеријална 
природа поради настанување судир на приватниот со јавниот интерес“;
42  Буквално значење: нешто за нешто, услуга за услуга, пари за услуга, пари за производ и 
сл.;
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и посвоеникот, роднините по сватовство до втор степен како и секое 
физичко или правно лице со кое службеното лице има приватен интерес.43

   Забрането е службеното лице за вршењето на јавните овластувања 
и службени задачи да прима, или пак да очекува да прими подароци, како 
што се пари, хартии од вредност, предмети и други услуги.44 Службеното 
лице е должно да ја одбие таквата понуда, да го утврди идентитетот на 
понудувачот, а ако се работи за подарок што не може да биде вратен, 
службеното лице е должно без одлагање тоа да го пријави на надлежниот 
орган, да ги наведе сведоците и други докази, веднаш, а најдоцна во 
рок од 48 часа, да поднесе писмен извештај до Државната комисија. 
Исклучоци од ова правило односно ситуации во кои примање на подарок 
се дозволува се изрично утврдени со закон, и по правило се однсеува на 
книги, сувенири и слични добра, а чија вредност не надминува 100 евра 
во денарска противредност, а во случај службеното лице да е вработено 
во јавниот сектор како службеник од кариера, вредноста на подарокот 
не смее да изнесува повеќе од 1000 денари или вкуниот износ на сите 
подароци од исто лице не смее да изнесува повеќе од 3000 денари. 

 Еден од инструментите со кои се врши утврдување и јавните 
овластува и приватниот интерес е „изјавата за интереси“, која службеното 
лице ја дава, а содржи податоци за неговите лични и приватни интереси 
во вршењето на јавните овластувања и должности. Изјавата за интерес 
може да е најзнајачниот инструмент во превенцијата и детектирањето 
на настанување на судир на интерес, поради што секоја организација 
која врши јавни овластувања треба да усвои соодветни прописи 
(правилници и упатства) со кои прецизно ќе биде утврдена содржина 
на изјавата за интерес, соодветно на секој вработен кој треба да ја 
пополни.45 Дополнитно, неопходно е да се работи на определување на 
„сујбектот“ кој ќе врши контрола над изјавите кои не се доставуваат 
до ДКСК, односно за кои евиденцијата се води во самата институција. 
Сите политички именувани или избрани лица се должни да поднесат 

43 Чл. 3, ст. 1 ал. 5 Закон за спречување судир на интерес;
44 Ibid, Чл. 5, ст. 2;
45 Формата и содржината на образецот за изјавата за интереси ги пропишува ДКСК, а 
начинот на проверка на содржината на изјавите за интереси ги пропишува Владата на предлог од 
Министерот за правда;
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изјава за интереси до ДКСК, додека државните и јавните службеници 
(од 2015 административните службеници) во самата институција каде 
се вработени во рок 30 дена од стапувањето на функцијата, односно 
засновањето на работниот однос.

 Службеното лице во извршувањето на јавните овластувања и 
должности е должно да ги почитува начелата на законитост, еднаквост, 
ефикасност, доверба, независност, јавност, непристрасност, чесност и 
професионалност и да постапува совесно, стручно, без дискриминација 
или повластување на кој било со целосно почитување на човековите права 
и слободи и човечкото достоинство, без никаков приватен интерес. Со 
други зборови, при донесувањето одлуки секогаш јавниот интерес треба 
да биде на прво место; не смее да се раководи од етнички, религиозни, 
политички, семејни или други лични интереси; не смее да се вклучи во 
донесување на одлуки во кои има или се чини дека има личен интерес. 

 Доколку открие судир на интереси, кој не бил очигледен кога се 
вклучил во донесувањето на одлуката, треба да го пријави овој интерес 
пред своите претпоставени и да се изземе од какво било понатамошно 
постапување; не смее да прифати или оствари каква било корист која е 
резултат на извршувањето или неизвршувањето на неговите службени 
должности; не смее да ги злоупотребува службените информации кои 
ги добива во рамките на извршувањето на своите должности. Ова значи 
дека службеното лице не смее да дава предност или лично да остварува 
добивка од користењето на службените информации. Исто така, тоа не 
смее да ги користи службените информации за избегнување на лична 
загуба или штета.46

 Во правец кон намалување на можноста од настанување судир на 
интерес, Законот предвидува лицата кои со службеното лице се блиски 
лица, а за кои оправдано може да се смета дека постои некаков интерес 
што ги поврзува со службеното лице, не можат да вршат супервизорски 
или контролен надзор врз неговата работа. 

 Една од особено чувствителните области, во кои може да се 
јави ситуација на судир на интерес во државната администрација, е 

46  „Водич за управување со судир на интереси“, Ibid. стр. 6-7;
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селецијата на нови кадри, унапредувањето во службата како и облиците 
на внатрешна и надворешна мобилност во службата. Предвидено е дека 
службеното лице (државен службеник именуван за член на Комисија 
за селекција на државни службеници) кое учествува или одлучува во 
постапката за вработување или е вклучено како член на телото што 
ја спроведува таа постапка е должно да го извести раководителот на 
институцијата каде што работи за сите постапки за вработувања што 
можат да предизвикаат судир на интереси. Во случај да се утврди односот 
помеѓу службеното лице со кандидатот за вработување кој конституира 
судир на интерес, раководителот на институцијата е должен да ги 
преземе сите неопходни мерки за спречување на појавата на судир на 
интереси, најчесто изземање на засегнатиот службеник од постапката. 
Во случај на сомневање за постоење судир на интереси, службеното 
лице и раководителот на институцијата можат да побараат мислење од 
ДКСК. Oвој закон има општа примена за јавниот сектор и соодветно се 
применува во постапката за селекција на државни (и јавни) службеници. 
Сепак, мора да се истакне дека Законот за државни службеници и Законот 
за јавни службеници немаат одредби кои изрично ја предвидуваат оваа 
ситуација. 

Изземањето како „институт“ е познат и присутен механизам за 
спречување на судир на интерес, застапен во повеќе процесни закони 
во позитивното право во Република Македонија. Законот за општата 
управна постапка содржи одредби кои предвидуваат изземање на 
службеното лице кое е овластено да решава или да извршува одделни 
дејствија во административната постапката од секој предмет, ако:

•	 во предметот во кој се води постапката е странка, сосопственик 
односно сообврзник, сведок, вештак, полномошник или законски 
застапник на странката; 

•	 со странката, со застапникот или со полномошникот на странката 
е роднина по крв во права линија, а во странична линија заклучно 
до четврти степен, брачен другар или роднина по брачниот 
другар заклучно до втор степен и тогаш кога бракот престанал; 

•	 со странката, со застапникот или со полномошникот на странката 
е во однос на старател, посвоител, посвоеник или хранител;  
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•	 во првостепената постапка учествувал во водењето на постапката 
или донесувањето на решението.47 

Службеното лице кое треба да решава во определена 
административна работа или да изврши некое дејствие во постапката, 
штом ќе дознае дека постои некоја причина за изземање, должно е да ја 
прекине секоја натамошна работа врз предметот и за тоа да го извести 
органот надлежен за решавање за изземањето. Ако службеното лице 
смета дека постојат други околности кои го оправдуваат неговото 
изземање, за тоа ќе го извести истиот орган, не прекинувајќи ја работата.

Законот за општата управна постапка на прецизен начин ја 
утврдува надлежноста за одлучување по барање за изземање на службено 
лице, па така:

•	 За изземање на член на колегијално тело на Собранието на 
Република Македонија одлучува самото тело, а за изземање на 
претседателот на колегијалното тело одлучува Собранието на 
Република Македонија.

•	 За изземање на службеното лице на орган на државната управа 
одлучува функционерот кој раководи со тој орган.

•	 За изземање на функционерот кој раководи со органот на 
државната управа одлучува Владата на Република Македонија.

•	 За изземање на член на колегијален орган на Владата на Република 
Македонија, одлучува самиот колегијален орган, а за изземање 
на претседателот на колегијалниот орган одлучува Владата на 
Република Македонија.

•	 За изземање на службеното лице во органите на општината, 
на градот Скопје и на општините во градот Скопје, одлучува 
градоначалникот.

•	 За изземање на градоначалникот кога решава во управната 
постапка, одлучува министерот кој раководи со министерството 

47  Чл .40, Закон за општата управна постапка (Службен весник на РМ. бр. 38/2005, 
110/2008, 118/2008, 51/2011);
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од соодветната област.

•	 За изземањето се одлучува со заклучок кој мора да се донесе во 
рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето. Во 
заклучокот за изземањето мора да се определи друго службено 
лице кое ќе решава, односно ќе врши одделни дејствија во 
постапката во врска со предметот во кој е определено изземањето, 
а против самиот заклучок, со кој се определува изземањето, не е 
допуштена посебна жалба.

Законот за спречување на судир на интерес на многу поопшт 
начин го предвидува изземањето на службено лице, така што кога истото 
ќе дознае за околности што укажуваат на постоење судир на интереси, 
го обврзува веднаш да побара да биде изземено и да запре со своето 
постапување. Изземањето се врши со одлука од страна на органот во кој 
е избрано или именувано, односно каде што е вработено и по барање на 
заинтересирано лице. Во согласност со одредбите од Законот за општата 
управна постапка, утврдено е дека службеното лице со одлука на неговиот 
претпоставен и без негово барање или спротивно на неговата волја ќе 
биде изземено од вршење на определено дејствие ако е очигледно дека во 
конкретниот случај постои судир на интереси.

  Законот предвидува и извесни ограничувања кон идното 
вработување на службеното лице по престанокот на јавната функција, 
односно, престанокот на работниот однос. Воведувањето на оваа 
одредба е оправдано бидејќи ја зема предвид можноста службеното 
лице за време на јавната функција да донесе одлуки кои ќе влијаат врз 
идното вработување во приватниот сектор, како и можноста стекнатите 
информации и контакти да ги користи (неоправдано) за да стекне 
извесна предност на пазарот. Службеното лице во рок од три години 
по престанокот на вршењето на јавните овластувања или должности, 
односно по престанокот на вработувањето, 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, ниту пак да стекне, по кој било основ, акции односно удели 
во правното лице во кое работел, односно вршел надзор. А доколку  
стекне акции односно удели во такво правно лице по пат на наследување, 
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должен е тоа да го пријави до ДКСК. Дополнителна мерка е забраната за 
службеното лице во рок од две години по престанување на вршењето 
на јавните овластувања или должности, односно по престанокот на 
вработувањето да врши застапување на физичко или правно лице од 
органот во кој претходно работел, ако учествува во донесување на одлука 
по конкретен предмет.

 Воведени се ограничувања и во однос на членство во управни 
и надзорни органи. Па така службеното лице не може да биде член на 
управен или надзорен орган во трговско друштво, јавните претпријатија, 
агенции, фондови и сите други организациони облици со доминантен 
државен капитал, освен каде што е утврдено со закон. По исклучок, 
државен службеник и лице со посебни должности и овластувања утврдени 
со закон, може да биде член на управен или надзорен орган во трговско 
друштво. Службените лица кои се членови на граѓански здруженија 
не смеат да ги злоупотребуваат информациите и податоците кои им се 
дадени на располагање при извршувањето на нивните должности или 
пак да ги користат за лична корист.

  Одговорност за препознавање (и пријавување) на случаи на 
судир на надлежност имаат: секој јавен функционер, државен или јавен 
службеник или друг вршител на јавни овластувања лично, Државната 
комисија за спречување на корупцијата, Собранието на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата, 
единиците на локалната самоуправа, судовите, Јавното обвинителство, 
Државниот завод за ревизија, други тела и институции, други субјекти 
со јавни овластувања, невладиниот сектор и медиумите.48

 Спречувањето и санкционирањето на евентуален судир на интерес 
во државната администрација, а се однесува на државни службеници  и 
јавни службеници, е уредено со Законот за државните службеници и 
Законот за јавните службеници, а од 2015 година, соодветно, со Законот 
за административните службеници и Законот за вработените во јавниот 
сектор. Друг релевантен пропис кој има примена како на именувани 
и избрани лица така и на државни службеници и јавни службеници 
се Етичкиот кодекс на државните службеници, Етичкиот кодекс на 

48 Ibid, стр. 19;
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носителите на јавни функции, Кривичниот законик и Законот за општата 
управна постапка како процесен закон од исклучетелно значење за сите 
службени лица кои водат управна постапка.

3.3 Закон за државните службеници

 Основната карактеристика на државните и јавните службеници 
од 2000та год.  (и соодветно 2010 год.) е доследно почитување на начелата 
на одговорност, законитост и деполитизација. Ова се начела утврдени и 
со Уставот на Република Македонија. Па така, од државните службеници 
се очекува својата работа да ја вршат совесно, стручно, ефикасно, уредно 
и навремено во согласност со Уставот и со законите, да се грижат за 
заштита на јавниот интерес, но и на граѓаните и правните лица кои ќе се 
јават како странки во административна постапка. Државниот службеник 
е должен да ја врши својата работа непристрасно и без влијанија од 
политичките партии, да не се раководи од свои политички уверувања, 
од лични финансиски интереси, да не ги злоупотребува овластувањата 
и статусот што го има како државен службеник и да го штити угледот на 
органот. 

Иако им е формално дозволено членство во политички партии, 
државните службеници со членувањето во политичка партија и со 
учество во нејзините активности не смеат да го доведуваат во прашање 
својот статус на државен службеник, ниту вршењето на службените 
задачи кои произлегуваат од тој статус, не смеат директно да учествуваат 
во изборни кампањи или други јавни настапи од таков карактер во текот 
на работното време и не смеат да носат или да истакнуваат партиски 
симболи во работната просторија. 

Изразувањето и застапувањето на политичкото уверување 
во вршењето на службените задачи, примањето на подароци или 
друг вид корист, злоупотребата на статусот или пречекорувањето на 
овластувањата во вршењето на службените задачи, како и поставувањето 
на личниот, финансиски интерес во судир со положбата и статусот на 
државниот слжбеник се сериозни дисциплински повреди определени 
како дисциплински престап.  
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 Овие правила се изричито утврдени со Законот за државни 
службеници и нивното непочитување претставува дисциплинска повреда 
за која, во законски утврдена постапка, се изрекува дисциплинска мерка, 
која може да биде намалување на платата во износ 30% за период од еден 
до шест месеци, прераспоредување на службеникот на работно место со 
пониско звање, укор па дури и отстранување од работното место. 

3.4. Закон за јавните службеници

  Во однос на начелата за работа, законската рамка за јавните 
службеници кореспондира со Законот за државни службеници, па 
така заедничките принципи како што се начелото на професионално 
однесување, начелото на одговорност и сл. подеднакво аплицираат и за 
јавните службеници. Јавниот службеник е должен работите и работните 
задачи да ги врши совесно, стручно, ефикасно, уредно и навремено во 
согласност со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, 
непристрасно, да не се раководи од свои лични финансиски интереси, 
да не ги злоупотребува овластувањата и статусот што го има како јавен 
службеник и да го штити личниот углед и угледот на институцијата во 
која е вработен.

Јавниот службеник со членување во политичка партија и со 
учество во нејзините активности не смее да го доведува во прашање 
вршењето на работите и работните задачи кои произлегуваат од статусот 
на јавен службеник и не смее да носи или да истакнува партиски симболи 
во работната просторија. Овој вид повреди претставуваат дисциплински 
престап, за што се изрекуваат парични казни во износ од 30% од 
едномесечната плата во период од еден до шест месеци.49 

 

49 Чл. 44, ст. 1 ал. 2, ст. 2, Закон за јавни службеници;
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3.5. Закон за административните службеници50

 Специфична новина во законот за административните службеници 
е воведувањето на т.н. кабинетски службеници, кои претставуват 
вид на хибридизација помеѓу споилс и мерит системот. Станува 
збор за работни места во кабинетите на Претседателот на Република 
Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија, 
Претседателот на Владата на Република Македонија, потпретседателите 
на Собранието на Република Македонија, замениците на Претседателот 
на Владата на Република Македонија, Генералниот секретар на Владата 
на Република Македонија и кабинетите на министрите, утврдени 
со актите за систематизација на работни места се утврдуваат како 
посебни работни места во кабинет. Овој вид работни места можат да 
се пополнат со административни службеници од истата или од друга 
институција преку постапка на мобилност. Мериторкатскиот елемент 
е запазен со тоа што кабинетски службеник мора да биде лице кое 
веќе се стекнало со статус на државен или јавен службеник притоа 
поминувајќи низ мериторкатски процес на селекција, па се очекува дека 
е објективно вработувањето. Кабинетските службеници се должни да 
се придржуваат кон истите правила и обврски и начела за работа како 
и другите вработени административни службеници.51 Споилс системот 
се гледа во тоа што политички именувани функционери (или од нив 
назначени лица) имаат слобода да изберат од која јавна служба (органи 
на извршната власт, органи на државната управа, други органи на 
државата, управни организации, локална самоуправа и т.н.) ќе побараат 
преземање на конкретен службеник. Службеникот се презема со 
согласнот на секретарите во двете институции и со согласност на самиот 
службеник. Во законот за административни службеници не е уредено 
дали во процесот на селекција на кабинетски службеник, функционерот, 
секретарот па и самиот службеник се должни да поднесат изјава за 
интереси до ДКСК и дали таква изјава се чува во самиот кабинет, па со 
оглед на спецификата на работното место на кабинетскиот службеник 
интересно е да се утврди дали и во која мера субсидиерна примена има 
Законот за спречување судир на интереси. 

50 Административни службеници во смисла на овој Закон се државните и јавните 
службеници;
51  Види: Закон за државни службеници и Закон за јавни службеници во овој текст;



31

 Особено е значајно да постои изричита обврска за поднесување 
на изјава за интереси за кабинетски службеници, бидејќи по истекот на 
мандатот на функционерот кој го распоредил во кабинетот, со решение на 
новиот функционер, кабинетскиот службеник се распоредува на работно 
место на исто ниво со нивото на работно место на кое работел пред да 
биде распореден во кабинетот и тоа во истата институцијата во која бил 
претходно вработен. Може да се претпостави дека времето поминато во 
кабинет му овозможило извесен обем на контакти и информации со кои 
што службеникот би можел да влијае врз идното распоредување. 

 Кога зборуваме за спречување на судир на интерес во јавната и 
државна администрација, во корелација со начинот на регрутирање на 
нови кадри, витално значење има објективната и законски прецизно 
уредена постапка за селекција која ќе овозможи на објективен, 
непристрасен и лишен од надворешни влијанија (политички и други) 
избор на најкомпетентниот и квалификуваниот кандидат. Предвидени 
се три начини на вработување административни службеници: преку 
распишување на јавен оглас, преку унапредување во службата односно 
со распишување на интерен конкурс и преку внатрешна мобилност 
односно преземање од една служба во друга или преземање од едно 
работно место во друго во рамките на истата служба. 

 Интересно е што иако постапките за вработување, унапредување 
и мобилност во службата се прецизно уредени со Законот за 
административни службеници, никаде нема „изричита обврска“ за 
поднесување на изјави за интерес!? Имено, при спроведување на селекција 
на административен службеник преку јавен оглас, кандидатите кои се 
пријавуват за испит во Агенцијата за администрација немаат обврска да 
даваат изјава за постоење/непостоење на судир на интерес, со некој од 
членовите на комисијата за селекција.

 Постапката за селекција на административен службеник, по пат на 
јавен оглас започнува со изразување на потреба од ново вработување од 
страна на јавната служба која вработува службеник. Службата доставува 
писмено барање до самостоен државен орган - Агенција за администрација. 
Сите вработувања се вршат во координација помеѓу Агенцијата за 
администрација, Mинистерството за информатичко општество и 
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администрација,  Министерството за финансии и Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор. Самата постапка за селекција ја 
спроведува Агенцијата за администрација која првин распишува јавен 
оглас и формира Комисија за селекција. Постапката за селекција може 
да биде поединечна или групна. Комисијата за селекција за поединечна 
постапка е составена од тројца раководни административни службеници, 
а Комисијата за селекција за групна постапка е составена од раководни 
административни службеници од кои претседателот е од Агенцијата, 
еден член е од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и 
онолку други членови од организационите единици во кои е предвидено 
пополнување на работните места колку што има институции кои 
вработуваат, како и нивни заменици. Понатаму, постапката за селекција 
на административен службеник се одвива во четири фази: 

•	 Административна селекција;

•	 Испит за административен службеник: стручен дел и дел за 
процена на интелектуалниот капацитет на кандидатот. Испитот 
за административен службеник, испитот за административно 
управување и тестот на личност се полагаат во специјално 
опремена просторија;  

•	 Проверка на веродостојност на докази. Се врши најмалку 3 часа 
пред интервјуто;

•	 Интервју. Ситуациони прашања за соодветност на кандидатот 
за работното место. Кандидат мора да положи со 60% во сите 
претходни фази за да продолжи до оваа фаза.

Кандидатите се должни да положат и т.н. тест на личност по 
што Комисијата за селекција ја дели конечната ранглиста на подлисти 
по припадност на заедниците во Република Македонија. Секретарот/
раководното лице во рок од пет дена по добивањето на предлогот 
од Комисијата е должен да донесе одлука за избор, а незадоволниот 
кандидат има право во рок од осум дена да поднесе жалба до Агенцијата 
за администрација (или до друг надлежен орган утврден со посебен 
Закон).

Во рок од пет дена од конечноста на одлуката за избор, раководното 
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лице на институцијата носи решение, односно склучува договор за 
вработување на неопределено време. 

Постапката на унапредување има за цел да им овозможи на 
административните службеници кариерно напредување, односно 
преминување од пониски на повисоки работни места. Секретарот/
раководното лице на институцијата која вработува доставува барање 
за започнување на постапка за унапредување на административен 
службеник до организационата единица/овластен службеник за 
управување со човечки ресурси и самата институцијата објавува интерен 
оглас на веб страница и соодветен образец. На огласот може да се јави 
службеник од институцијата кој ги исполнува пропишаните услови 
за унапредување во рок 5-10 дена. Секретарот/раководното лице на 
институцијата формира три члена Комисија за селекција за унапредување: 
Претседател - раководен службеник од единицата во која е распишан 
огласот и два раководни службеници од единицата за човечки ресурси. 
Самата постапка се одвива во две фази, административна селекција и 
интервју. 

Бодовите за административна селекција за секој пријавен кандидат се 
утврдуваат врз основа на збирот на последните три оцени, реализираните 
обуки и потврдите за менторство по што комисијата составува ранг-
листа, со најмногу пет најдобро рангирани кандидати. Во рок од пет 
дена по административната селекција, комисијата спроведува интервју 
по кое составува финална ранг-листа и му го предлага прворангираниот 
кандидат на секретарот/раководното лице. Во рок од три дена од 
добивањето на предлогот секретарот/раководното лице на институцијата 
е должно да донесе одлука за избор, во спротивно мора да образложи 
зошто не е извршен изборот. Интерниот оглас може да се повтори 
пред да се донесе одлука за објавување на јавен оглас, а незадоволниот 
кандидат има право во рок од осум дена да поднесе жалба до Агенцијата 
за администрација. Во рок од пет дена по конечноста на одлуката, 
секретарот/раководното лице донесува решение за унапредување на 
административниот службеник.

 Придржувањето до работната дисциплина и спречувањето 
на надворешните влијанија врз работата на административните 
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службеници е уредено на речиси идентичен начин како со Законот за 
државните службеници. Па така дисциплински престап претставува 
потешка повреда на службената должност, работната дисциплина, 
угледот на институцијата или угледот на административниот службеник, 
а во линија на спречување на судир на интерес тоа опфаќа: 

•	 искажување и застапување на политичко уверување во вршењето 
на работните задачи, учество во изборни активности или други 
јавни настапи од таков карактер во текот на работното време, 
доведување во прашање на својот статус на административен 
службеник со вршење на партиски активности, носење или 
истакнување на партиски симболи во работната просторија; 

•	 незаконито располагање со материјалните и финансиските 
средства; 

•	 примање на подароци или друг вид на корист; 

•	 злоупотреба на статусот на административен службеник; 

•	 злоупотреба на доверените овластувањата во вршењето на 
работните задачи; 

•	 поставување на личен финансиски интерес во судир со положбата 
и статусот на административен службеник; 

 За дисциплински престап на административен службеник може 
да му се изрече една од следниве дисциплински мерки: 

•	 парична казна во висина од 30% од висината на едномесечниот 
износ на нето платата исплатена во последниот месец пред 
дисциплинскиот престап во траење од еден до шест месеци;

•	 распоредување на работно место во непосредно пониско ниво и 

•	 престанок на работниот однос кога настапиле штетни последици 
за институцијата, а притоа не се утврдени олеснителни околности 
за административниот службеник кој го сторил престапот.
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3.6. Закон за вработените во јавниот сектор

 Законот за вработените во јавниот сектор е комплементарен 
пропис на Законот за административните службеници и претствува 
lex generalis односно пропис со општа примена над сите вработени во: 
органите на државната и на локалната власт и други државни органи 
основани согласно со Уставот и со законите и институциите кои вршат 
дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, 
трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во 
други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како 
агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од 
Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од 
општините во градот Скопје. Статус на вработен во јавниот сектор имаат 
лицата кои засновале работен однос кај некој од претходно наведените 
институции.

Институциите, согласно со начелото на еднакви услови и еднаков 
пристап за сите заинтересирани кандидати до работното место, имаат 
обврска слободните работни места и условите за нивно пополнување да 
ги огласуваат преку интерен, односно јавен оглас. Институциите имаат 
обврска да ги планираат вработувањата со годишни планови, согласно 
со нивните потреби, а врз основа на Методологијата за планирање на 
вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и 
правична застапеност.

Вработувањето во јавниот сектор се врши преку објавување на 
јавен оглас, при што во транспарентна, фер и конкурентна постапка 
на селекција, се избира најстручниот и најкомпетентниот кандидат за 
работното место. 

Унапредувањето во јавниот сектор се врши преку објавување на 
интерен оглас, при што во транспарентна, фер и конкурентна постапка 
на селекција, во која врз основа на оценката за учинокот, стручноста 
и компетентноста на кандидатите, се избира најдобриот кандидат за 
работното место од редот на вработените во институцијата.

За секое вработување предвидена е постапката на селекција, 
која се состои од проверка на поднесените докази за исполнување на 
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условите за работното место, полагање на квалификациски тестови во 
хартиена или во електронска форма, организирање на интервјуа и/или 
други форми на проверка на кандидатите.

При извршувањето на работите и на работните задачи 
вработените во јавниот сектор се должни да се придржуваат до начелата 
на професионална етика, непристраност и објективност.52 Должни се 
работите и работните задачи да ги вршат политички непристрасно, без 
влијание на своите политички уверувања и лични финансиски интереси.

Законот за вработените во јавниот сектор изрично го уредува 
спречувањето на судир на интереси како основно начело, со што 
вработените во јавниот сектор не смеат да го доведуваат личниот 
материјален и нематеријален интерес во судир со јавниот интерес и со 
нивниот статус кој може да предизвика судир на интереси, при што 
соодветна примена имаат Законот за вработените во јавниот сектор, 
Законот за спречување судир на интерес и други закони. 

Особено значајна придобивка на Законот за вработените во 
јавниот сектор која оди во прилог кон превенција и спречување судир 
на интерес е што обезбедува право на заштита на вработените кои 
пријавиле сомневање или сознание за кривично дело или за незаконско 
или недозволиво постапување. 

На вработените во јавниот сектор кои усно или писмено пријавиле 
сомневање или имаат сознание дека е извршено, или се извршува или е 
веројатно дека ќе се изврши кривично дело против службената должност 
или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се загрозува 
јавниот интерес, безбедноста и одбраната, мора да им се обезбеди 
заштита согласно со закон и им се гарантира анонимност и доверливост 
до степен и до момент до кои тие тоа го бараат.

 Истовремено оваа одредба ја олеснува примена на должноста на 
сите вработени да укажуваат незаконски работни задачи. Вработените 
во јавниот сектор се должни да ги извршуваат работните задачи дадени 
од функционерот кој раководи со институцијата, односно од непосредно 

52  стандарди за личен интегритет, професионална етика и грижа за заштита на јавниот 
интерес и се придржуваат до актите кои ги уредуваат овие стандарди;
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претпоставениот и да постапуваат по нив во согласност со Уставот, 
законите или друг пропис. Ако вработените сметаат дека дадената 
работна задача е противзаконска тие се должни за тоа да му укажат на 
лицето кое им ја дало задачата. 

Иако формално–правно вработените се должни да постапат 
по работната задача дадена во писмена форма (по укажувањето за 
незаконитоста на истата), освен ако оценат дека нејзиното извршување 
претставува кривично дело и веднаш за тоа писмено ќе го известат 
непосредно повисокиот претпоставен од оној кој им ја дал задачата, 
како и ДКСК. Во спротивно тие ќе одговараат за нејзиното извршување, 
како и нивниот непосредно претпоставен. За поднесеното известување 
до претпоставен и до ДКСК вработените не можат да бидат повикани 
на одговорност. Станува збор за т.н. ограничена субординација на 
административните службеници. Имено, службениците од една 
страна се должни својата работа да ја извршуваат професионално, 
почитувајќи ги законите и другите прописи засновани на закон, а од 
друга страна се должни да ги извршуваат задачите и налозите дадени 
од своите претпоставени. Во случај, наредбата од претпоставениот да 
е незаконска, било да е издадена од незнаење на претпоставениот или 
намерно, службеникот е должен да му укаже на својот претпоставен 
на неправилноста на таквата наредба. Ако претпоставениот инсистира 
служебникот сепак да ја изврши таквата наредба, тогаш службеникот 
мора да побара наредбата да се издаде писмено, а писмената наредба да ја 
достави до првиот надреден на неговиот непосредно претпоставен, или 
пак непосредно до функционерот на органот. Тогаш може да ја изврши 
наредбата и нема да сноси одговорност за извршувањето на незаконската 
наредба. Исклучок од ова е правило, е доколку со незаконската наредба 
службеникот прави нешто што со закон е пропишано како казнено дело. 
Во тој случај не смее никако да ја изврши, во спротивно ќе се смета за 
соучесник. 

 Забраната за политичко дејствување на работно место се 
применува врз вработените во јавниот сектор, под услови уредени на 
идентичен начин како Законот за административни службеници.

  Во линија на спречување судир на интереси Законот за 
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вработените во јавниот сектор содржи изричита одредба за примање 
на подароци, согласно која вработените во јавниот сектор не смеат 
да примаат подароци поврзани со нивната работа со исклучок на 
протоколарни и повремени подароци од пониска вредност. Подароци 
што не ја надминуваат вредноста од 1 000 денари, или подароци добиени 
од иста личност чијашто вкупна вредност не надминува 3 000 денари во 
дадена година, се сметаат за подароци од пониска вредност. Подароци 
примени од страна на службени лица или од меѓународни организации, 
дадени за време на посети, гостувања или во други слични околности се 
сметаат за протоколарни подароци.

Опфатот на оваа одредба е екстензивен, а забраната и 
ограничувањата за примање на подароци поденакво се однесуваат и на 
брачниот другар на вработениот, на лица кои живеат заедно со вработениот 
во вонбрачна заедница, на нивните деца, родители и на лица кои живеат 
во исто домаќинство. Вработените во јавниот сектор се обврзани да ги 
предупредат дарителите дека подароците што ја надминуваат утврдената 
вредност стануваат сопственост на работодавачот. Во случај дарителот 
да инсистира на примање на подарокот вработениот или другите 
засегнати лица се обврзани да го достават подарокот до работодавачот. 
Податоците за примените подароци, нивната вредност, дарителите и 
другите околности се внесуваат во евиденцијата на подароци. Начинот 
на располагање со подароци, начинот на управување со евиденцијата за 
подароците и другите прашања во врска со примањето на подароци се 
уредуваат со уредба на Владата.

3.7. Кривичен законик

 Судирот на интерес е состојба која и без постоење на сторено 
дело ги обврзува засегнатите (службеното лице како и странката) да 
преземат определени мерки за отстранување на судирот на интерес. 
Непреземањето на соодветни мерки, повлекува соодветна одговорност 
која може да биде јавна одговорност доколку се работи за носител 
на јавни функции, прекршочна одговорност за секое службено лице, 
дисциплинска одговорност за административен службеник и друг 
вработен во јавниот сектор како и кривична одговорност. 
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 Кривичниот законик предвидува затворска казна од три месеци 
до три години за службено или одговорно лице во јавно претпријатие или 
јавна установа кое во ситуација на судир на интерес, ќе ги злоупотреби 
дискреционите овластувања за стекнување лична корист или нанесување 
штета на друг. 53

Во случај службеното лице да прибави поголема имотна корист 
или предизвика поголема имотна штета или потешко ги повреди правата 
на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

 Ако службеното лице прибави значителна имотна корист или 
нанесе значителна штета, ќе се казни со затвор најмалку три години.

 Со истите казни за наведените дела, ќе се казни и одговорното 
лице, одговорно лице - странско правно лице кое има претставништво 
во Република Македонија или лице кое врши работи од јавен интерес, 
ако делото е сторено во вршење на неговото посебно овластување или 
должност, определено со закон.

 Во случај на повреда на управна постапка, пропуштање на 
должен надзор или друг вид несовесно однесување со кое службено или 
одговорно лице (правно лице) ќе прибави за себе или за друг некаква 
корист или на друг ќе му нанесе штета, истото ќе се казни со затвор од 
шест месеци до три години и со парична казна.

 Доколку делото е сторено од небрежност, службеното или 
одговорното лице ќе се казни со затвор од шест месеци до две години и 
со парична казна.

53  Чл. 353-в, Кривичен законик; „службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие 
или јавна установа, кое со повреда на законските прописи за судир на интересите или за совесно 
постапување при вршењето на дискреционо овластување, со пропуштање на должен надзор или 
на друг начин очигледно несовесно постапува во вршењето на своите овластувања и должности 
и со тоа ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни 
со затвор од три месеци до три години“;
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4. Надлежни институции

4.1 Државна комисија за спречување на корупција

 Државната комисија за спречување на корупција е независен 
орган на државата, надлежен да врши непосредна контрола над 
примената на Законот за спречување на судир на интерес. Во таа смисла, 
ДКСК е надлежна да донесува релевантни подзаконски акти, ја донесува 
Државната програма со Акционен план за превенција и намалување 
на појавата на судир на интереси, дава мислења за предлози на закони 
од значење за спречување судир на интереси, ги проверува изјавите за 
интереси, разгледува случаи на судир на јавниот и приватниот интерес 
утврдени со закон, поднесува извештај за својата работа и за преземените 
мерки и активности до Собранието на Република Македонија, а 
извештајот го доставува до Владата на Република Македонија и до 
медиумите,  соработува со други државни органи во спречувањето на 
појавата на судир на интереси, презема активности за едукација заради 
откривање на судир на интереси согласно со овој или друг закон,  ги 
изрекува мерките утврдени со Законот за спречување на судир на 
интерес, ја известува јавноста за случаите на судир на интереси и врши и 
други работи утврдени со закон.

 Постапката за утврдување на судир на интереси ДКСК ја 
спроведува врз основа на начелата на законитост, доверливост, 
објективност, неселективност и непристрасност, а истата ја поведува и 
спроведува по службена должност, по барање на службеното лице, врз 
основа на пријава на друго лице и  по барање на функционерот кој 
раководи со органот.

 Постапка за утврдување постоење судир на интереси може да се 
поведе и врз основа на анонимна пријава, доколку наводите во истата се 
основани.

 За потребите на постапката и утврдување на фактичката состојба 
ДКСК прибира документи, податоци и информации од физички и правни 
лица, како и од службените лица, а засегнатите субјекти се должни 
бараните документи да ги достават во рок од 15 дена од денот на приемот 
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на барањето од ДКСК, во спротивно ДКСК ќе ги проверува наводите за 
постоење на судир на интереси по службена должност. ДКСК е должна 
да донесе одлука за постоење или непостоење на судир на интереси во 
рок од 30 дена по произнесувањето на субјектите односно по проверката 
на наводите.

 ДКСК е должна по службена должност како по пријава за судир на 
интерес, да го извести службеното лице доколку констатира постоење на 
судир на интереси и да побара од него, во рок од 15 дена од доставување 
на одлуката, да го отстрани судирот на интереси. Ако истото постапи по 
одлуката, Комисијата ќе ја запре постапката и ќе ги извести службеното 
лице и подносителот на пријавата. Доколку пак службеното лице не 
постапи по укажувањето комисијата ќе му изрече мерка јавна опомена 
на службеното лице и ќе му ја достави. Јавната опомена како мерка се 
објавува во средствата за јавно информирање. Доколку пак службеното 
лице не преземе дејства за остранување на судирот на интерес во рок 
од 15 дена од доставувањето на јавната опомена, а за тоа не ја извести 
Комисијата, ДКСК ќе покрене иницијатива пред надлежен орган за 
престанок на вршењето на јавните овластувања или должности на 
јавниот функционер, односно иницијатива за поведување дисциплинска 
постапка за утврдување на дисциплински престап за државен или јавен 
службеник. 

 За повреди на обврските утврдени со Законот за спречување 
судир на интерес предвидени се прекршочни глоби. Доколку постапи 
спротивно на ограничувањата врзани со вработување по истекот на 
јавната функција односно работниот однос во јавната служба, глоба во 
износ од 500 до 1 000 евра, во денарска противвредност, за прекршок ќе 
му се изрече на физичкото лице, а  глоба во износ од 3 000 до 5 000 евра, 
во денарска противвредност, ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице. За непочитување на обврските за поднесување на изјава 
за интереси, како и за непријавување на вработување во приватниот 
сектор или секоја друга потенцијална состојба на судир на интерес до 
ДКСК, на службеното лице ќе му изрече глоба за прекршок во износ од 1 
000 до 3 000 евра во денарска противвредност.
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4.2 Меѓуинституционална соработка 

 Примарната надлежност за примената на Законот за спречување 
судир на интерес, а воедно и преземањето на соодветни мерки за следење 
на состојбите во оваа област ја има Државната комисија за спречување 
на корупција. Меѓутоа, обврската да се придржуваат до овој и другите 
релевантни закони кои предвидуваат постапување во случај на судир на 
интерес се однесува на сите органи на државата, органите на државната 
управа, општините и градот Скопје, јавните претпријатија и сите 
приватни правни и физички лица кои стапуваат во односи со јавниот 
сектор.

Имајќи предвид дека „судир на интерес“ е предворје во корупцијата, 
односно состојба во која секое службено лице има правна и морална 
обврска да се изземе од одлучување или постапување доколку согледа 
можност за постоење судир на интерес, се изведува констатација дека 
доколку не се изземе, секоја натамошна одлука може да конституира чин 
на корупција (санкционирана на различен начин или како дисциплинска 
повреда на работно место или кривично дело). Оттука, иако формално 
правно е едноставна, институционалната рамка за спречување на судир 
на интерес може да се опише како обемна.

Секое именувано или избрано лице кое врши јавна функција 
има обврска да доставува изјава за интерес непосредно до Комисијата, а 
секој административен службеник чие работно место може да го изложи 
на ситуации во кои може да настапи судир на интерес, има обврска да 
пополни изјава за интерес во организацијата каде работи. 

За успешно спроведување на своите надлежности, Државната 
комисија за спречување на корупцијата од 2007 година до 2014 година 
потпиша Протокол за соработка со 18 институции со надлежности 
на полето на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси, кој 
имаше за цел да служи како алатка за брза размена на информации и 
документи со што се придонесе за ажурирање на постапувањето на 
вклучените институции, а кој овозможува јакнење на непосредната 
соработка преку заедничка работа врз спрецифични и посложени случаи 
на корупција, меѓусебна стручна помош и заеднички настап во измената 
на регулативата од надлежност на соодветните институции. 
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Потписници на Протоколот се: Државната комисија за спречување 
на корупција, Дирекција за заштита на лични податоци, Управата 
за јавни приходи, Јавното обвинителство на Република Македонија, 
Државното правобранителство на Република Македонија, Судскиот 
совет на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, 
Државниот завод за ревизија, Царинската управа, Управата за финансиска 
полиција, Управата за финансиско разузнавање, Агенцијата за катастар 
на недвижности, Бирото за јавни набавки на Република Македонија, 
Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државната изборна 
комисија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија, 
Советот за радиодифузија54, Комисијата за хартии од вредност и 
Централниот регистар на Република Македонија. 

 Во Протоколот, на договорна основа, институциите се согласуваат 
во рамките на своите надлежности да соработуваат во: 

•	 размена на податоци и информации;

•	 да си даваат меѓусебна помош при откривањето на случаи на 
корпуција и судир на интереси како и при преземањето на 
потребните мерки и активности сврзани со таквите случаи,

•	 меѓусебна стручна соработка во процесот на едукација и обука 
на човечките ресурси

•	 координирање на активностите како на внатрешен така и на 
меѓународен план со цел поефикасна превенција и репресија на 
корупцијата и судирот на интереси, 

•	 формирање на заеднички тимови од лица специјализирани 
во одредени области кои што ќе го поттикнат ефикасното 
практично решавање на одделни специфични случаи од областа 
на превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси 
и 

•	 формирање на заеднички тимови при изработка на потребна 

54  Согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен весник на 
РМ бр. 184/2013) овој орган е укинат, а неговите надлежности ги презема Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги;
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законска и друга регулатива која третира заедничка материја. 

 Своите активности Комисијата ги формулира во Државна 
програма за превенција и намалување на појавата на судир на интерес 
и е активен субјект во нејзината реализација. Покрај Комисијата, 
други активни чинители, вклучени во реализацијата на програмата, 
се: Собранието на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, министерствата, органите на локалната самоуправа, Јавното 
обвинителство, други органи и организации, невладиниот сектор и 
медиумите. 

5. Примена на Законот за спречување на судир на 
интерес и другите релевантни прописи

5.1 Објективни ограничувања на моделот и проблем во 
тестирање

 Иако општата правна рамка е во сила веќе некое време и 
истата ќе продолжи да се применува, во моментов може да се тестира 
само досегашната успешност односно ефективност на системот за 
спречување на судир на интерес во државната администрација, бидејќи 
значителен дел од позитивните прописи стапуваат вон сила за неполни 
2 месеци, а од 13 февруари 2015 година почнуваат да се применуваат 
Законите за административни службеници и Законот за вработените 
во јавниот сектор. Иако измените кои овие прописи ги носат од аспект 
на спречување судир на интереси не се екстензивни, сепак Законот за 
вработените во јавниот сектор содржи императивни одредби кои ќе ја 
зајакнат примената на ова начело.

 Доследната примена на секоја правна рамка и јавна политика 
зависи како од објективни фактори (како што се расположливи 
ресурси, материјални и човечки) така и субјективни фактори, како 
што се политичка волја, одлучност на надлежните органи доследно да 
се придржуваат до овие прописи, ажурност кај надлежните правосудни 
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органи и други надлежни органи кои вршат надзор над примената на 
овие прописи да постапуваат соодветно. Во превенцијата на појавата на 
судир на интерес и појавата на корупцијата, од исклучително значење е 
кревањето на свеста кај носителите на јавни функции и вработените во 
јавниот сектор за овиаа појава и нивната штетност. 

 Објективен ограничувачки фактор се реалните капацитети на 
јавните служби, кои самите водат евиденција за поднесените изјави за 
интерес, а се поставува и прашање кој понатаму врши контрола над 
исправноста на дадените изјави. 

 Следен фактор е прецизноста и соодветноста на содржината на 
изјавите за интерес, која редовно мора да се ажурира и усогласува со 
новостанати околности и состојби, како адекватно би биле опфатени 
и јавните овластувања на засегнатите подносители на изјавите, но и 
нивните приватни интереси. 

 Објективен ограничувачки фактор кон доследна примена на 
прописите за спречување судир на интерес во Република Македонија 
е демографијата. Неопходно е да се направи анализа на кадровски 
потенцијали, во услови на држава од 2 065 000 жители (а се шпекулира дека 
ефективно престојуваат помалку), од кои  околу 251 430 се на возраст над 
65 години, 360 000 вработени во приватниот сектор, 430 000 се на возраст 
до 1755 години. Потребна е анализа на реално потребните капацитети во 
јавниот сектор да се спречи појава на непотизам дефиниран како крвна 
врска која оди вертикално и странично до четврти степен, вклучително 
со сватовство и кумство. Ова кога ќе се земе предвид, обврската која 
произлегува од Охридскиот рамковен договор за правична застапеност 
на немнозинските заедници, се отвара дополнително прашање колкав 
е демографскиот капацитет на поедини немнозиснки заедници да се 
вработуваат во јавниот сектор притоа придржувајќи се доследно до ова 
начело.

55  Процени на населението на 30.06.2013 и 31.12.2013 според полот и возраста, по општини 
и по статистички региони (НТЕС 3-2007 година);
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5.2 Активности на Државната комисија за спречување на 
корупција во спречувањето на судир на интерес

 Спроведувајќи ја својата првенствена надлежност утврдена во 
Законот за спречување судир на интерес, Комисијата покрај активното 
следење на состојбите и другите законски мерки, донесува и Државна 
програма за превенција и намалување на судир на интерес (мај 2008 и 
декември 2011), со Акционен план за нејзино спроведување. Согледани 
се проблемите и појавните форми на судир на интереси, сублимирани во 
девет ризични области: кумулација на функции и остварување на корист, 
користење на влијанието за финансиска или друга корист, дискрециони 
овластувања, постапувања на службеното лице кога има приватен 
интерес, подароци, непотизам, користење на јавни добра за приватни 
(лични), политички и други интереси, вработување по престанок на 
функцијата и користење и злоупотреба на информации добиени по 
службена должност кои не се достапни на јавноста. 

 Во Акциониот план наведени се 11 сектори како најизложени на 
можност за корупција и судир на интерес: 

•	 политички сектор: недоволна транспарентност и надзор врз 
тековното материјално-финансиско работење на политичките 
партии, синдикатот и граѓанските организации; слабости во 
изборната и друга регулатива; висок степен на дискрециони 
овластувања со големи разлики во нивниот интензитет меѓу 
одделни јавни функции; отсуство на ефекти од примена на 
Законот за лобирање; висок процент на донесени закони по 
скратена односно итна постапка;

•	 правосудство: отсуство на стабилна и трајна независност на 
судството и судиите; недоволна транспарентност во работењето; 
отсуство на целокупен капацитет на Јавното обвинителство за 
остварување на новата улога со Законот за кривичната постапка; 
недоволна самостојност на Државното правобратилество на РМ; 
отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, 
извршителите и адвокатите;

•	 јавна администрација: нецелосно децентрализираното 
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управување со јавните средства; отсуство на цврсти гаранции за 
спроведување на процедурите за работа; отсуство на проценка на 
ризикот од појава на корупција во институциите на ЈА; отсуство 
на систематизирани мерки за превенирање на корупцијата; 
недостаток на јавна контрола врз работата на ЈА што ги отвора 
вратите за различни форми судир на интереси;

•	 Органи за спроведување на законот;

•	 Царина;

•	 Локална самоуправа;

•	 Јавен сектор;

•	 Приватен сектор;

•	 Здравство, труд и социјална политика;

•	 Образование и спорт;

•	 Медиуми и граѓанско општество.56

56  Овде, поради заштеда на простор, детална содржина е наведена само за првите четири 
од вкупно единаесет сектори кои се истакнати како најизложени на појава од корупција и 
судир на интерес во Акциониот план за спроведување на  Државната програма за превенција и 
намалување на судир на интерес;



48

Табела 2: Работа на ДКСК по предмети од областа на судирот 
на интереси (Извор: Извештаи на Државната комисија за 
спречување на корупцијата 2007-2103)

200757 200858 200959 201060 201161 201262 201363

Постапувано по предмети/ 
*новооформени

30 44 77 194 78* 96* 273

Затворени предмети 19 29 50 169 128 123 196

Предмети во кои е утврден судир 
на интерес

4 8 20 48 3 29 132

Предмети во кои не е утврден 
судир на интерес

7 16 30 / / / /

57 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2007 година, стр. 23-41;
58 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2008 година, стр. 29-36;
59 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2009 година, стр. 41-47;
60 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2010 година, стр. 22-26;
61 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2011 година, стр. 25-28;
62 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
2012 година, стр. 28-32;
63 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 
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Графикон 1: Работа на ДКСК по предмети од областа на судирот 
на интереси (Извор: Извештаи на Државната комисија за 
спречување на корупција 2007-2103)

Табела 3: Поднесени изјави за интереси во 2011 година (Извор: 
Извештаи на Државната комисија за спречување на корупција 
2010-2013)

2010 2011 2012 2013

Поднесени Изјави за интереси, за извештајната 
година

/ 425 226 1459 64

Вкупно поднесени изјави за интереси од 
воспоставување на обврската за поднесување на 
Изјава за интереси 65

3563 4160 4361 5820

64 65

 Од формалното воведување на обврската за доставување на 
изјава за интерес до Државната комисија за спречување на корупција, 
евидентирани се 5820 доставени изјави (од функционери) што укажува 
дека постои свест за почитување на оваа обврска. Од достапните податоци 

64  Зголемениот број на новопримени изјави за интерес се должи на обврската на 
новоизбраните градоначалници и советници во органите на единиците на локалната самоуправа, 
по локалните избори во 2013 година да достават изјава за интерес;
65 7.12.2009 година;
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не може да воспоставиме некаква врска помеѓу бројот на поднесени 
изјави, со бројот на поведени постапки за проверка, односно утврдување 
на постоење на судир на интерес од 2007 година до 2013 година. Бројката 
на поднесени изјави за интерес до 2013 изнесува 5820, додека бројката 
на оформени предмети односно предмети по кои Комисијата постапила 
од 2007 заклучно со 2013 е 792 предмети, од што се согледува механичко 
зголемување на обемот на работа од година во година. Од прикажаните 
податоци во годишните извештаи за работа на ДКСК се изведува дека 
најизрична област на судир на интереси се изразува низ извршување 
на повеќе функции од исто лице. За да се евалуира ефективноста на 
механизмите за превенција на судир на интерес временскиот период од 
воведувањето на обврска за доставување на изјава за интереси до ДКСК 
е објективно прекус, оттука и примерокот е премал. 

Каков е ставот на Комисијата кон другите поднесени изјави? Дали 
од ова се подразбира дека изјави кои Комисијата не ги третира како 
предмет, се проверени и е констатирано дека не постои судир на интерес, 
или пак дека Комисијата не успеала да ги провери сите поднесени изјави? 
Може да се претпостави дека од воведувањето, судирот на интерес како 
законски санкционирана појава, бројката на предмети пред Комисијата се 
качува со непостојана динамика. Сепак, од вкупната бројка на поведени 
постапки за утврдување судир на интерес, во помал број предмети (до 
2013 занемарлив) Комисијата утврдила постоење судир на интерес. 
Може да се постави прашањето дали Комисијата има капацитет да ги 
проверува сите доставени изјави или пак постапува само по примена 
претставка за постоење судир на интерес, во кој случај не може а да 
не забележиме (дури и да има објективни причини за тоа) дека многу 
поголем број на случаи на судир на интерес поминуваат незабележано. 
Индикатор дека Комисијата ги зајакнува постапно капацитетите да се 
справува со ова прашање е значително повисокиот број на отворени 
предмети, затворени предмети и утврдени случаи судир на интерес во 
2013 година во однос на претходните. 

 Од достапните податоци,66 се гледа дека сè уште е голема бројката 
на функционери (доминантно во единиците на локалната самоуправа) 

66 http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=57
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кои или не се доволно запознаени или пак свесно ја одбегнуваат 
обврската за поднесување на изјава за интереси со што ефективно се 
смалува можноста Државната комисија за спречување на корупција 
да делува превентивно во детектирање и сузбивање на коруптивни 
активности во јавниот сектор. Оттука, неопходно е да се преземат 
мерки кон зајакнување на капацитетите на Комисијата да може доследно 
да го спроведува Законот за спречување судир на интерес. Тука би ги 
истакнале капацитите да ги применува прекршочните обврски кон сите 
функционери кои ја избегнуваат оваат обврска. 

5.3 Спречување на судир на интерес во постапки за селекција 
на административни службеници

      Кога станува збор за појава и спречување на појава од судир на 
интереси во регрутирањето на нови кадри во јавната администрација, 
овој процес е најтесно поврзан со постапката за селекција на државни 
службеници. Обврската за спречување судир на интерес во постапката за 
селекција на административен службеник имаат органите на државната 
управа кои се вклучени во постапката, а тоа се секогаш органот кој бара 
ново вработување и Агенцијата за администрација како самостоен орган 
на државата надлежен за спроведување на постапки за селекција на 
државни службеници по пат на јавен оглас. 

 Во рамките на своите надлежности Агенцијата за администрација 
до сега делува превентивно, односно преземаат мерки пред да се состави 
Комисијата за селекција. Доколку се појави таков случај, членот од 
Комисијата се иззема, односно се заменува со друг член во комисијата. 
Доколку членот во комисијата воедно се појави и како кандидат истиот 
се заменува од комисијата. Досегашната практика познава и случаи 
во кои членот на комисијата самиот се откажал од кандидатурата на 
работното место на кое аплицирал. Со цел спречување на вакви случаи, 
односно ако членот на комисија е пријавен на тој оглас, во Агенцијата 
постои практика да треба да се најави секое аплицирање на оглас, со цел 
истиот да не биде ставен во Комисија за селекција и да се спречат секакви 
судири на интереси.



52

Постапката за селекција на државен службеник завршува со 
решение за избор на најдобар кандидат, што го донесува Државен 
секретар (доколку работодавец е министерство), генерален секретар 
или секретар (на општина или град Скопје) или пак функционер 
(директор или претседател на комисија како колегијален орган во кој 
нема именуван секретар). Изборот се врши од три најдобро рангирани 
кандидати кои ги доставува Агенцијата за администрација до органот кој 
бара вработување. До сега Агенцијата за администрација нема добиено 
жалба или претставка од страна на незадоволен кандидат по основ судир 
на интерес. Ова укажува дека формалната страна на вработувањата во 
државна служба се запазува и дека функционерите внимаваат да не дојде 
до појава на судир интерес. 67

6. Препораки за иден развој на рамката за 
спречување на судир на интереси 

 Државната комисија за спречување на корупција сугерира неколку 
начини за превенирање и надминување на судирот на интереси: 

1. Идентификување на ризични области за појава на судирот на 
интереси.

 Во однос на ова прашање Комисијата веќе постави солиден темел, 
со детектирањето на 11 сектори најизложени на појава на корупција и 
судир на интерес. 

 Како општа мерка која на системски начин треба да се воведе 
е основањето на Регистар на функционери. Како мерка, истата, веќе е 
предвидена, меѓутоа во рамките на овој регистар треба да се предвидат 
рубрики во кои ќе се внесат податоци од изјавата за интерес на секој 

67  Од друга страна, ова може да укаже дека кандидатите не се доволно запознаени со 
можноста да се заштитат од судир на интерес, меѓутоа, додека не се појават формално поведени 
постапки по овој основ не може со сигурност да се донесе ваква констатација. Она што не 
наведува, сепак да се земе предвид се честите забелешки на висок степен на политизираност на 
јавната администрација, особено во постапките за селекција на нови службеници. Види фуснота 
12;
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функционер. Податоците од регистарот треба да бидат јавни. Надлежност 
за основање и водење на овој Регистар може да има органот на државна 
управа од областа на правдата, јавната администрација или Државната 
комисија за спречување корупција.

 Перспективно треба да се спроведе анализа, на примената на 
одредбите од Законот за спречување на судир на интерес во јавниот 
сектор, односно за другите вработени во јавниот сектор  кои согласно со 
Законот за вработените во јавниот сектор се класифициарни како Група 
II (службени лица со посебни овластувања) и Група III (даватели на јавни 
услуги). Во оваа смисла, треба да се воспостави ефективен механизам 
за проверка на изјавите за интерес (нивното поднесување, прецизност и 
валидност односно вистинитост на внесените податоци) во давателите 
на јавни услуги, каде вработените ги поднесуваат изјавите непосредно до 
функционерот, а не подлежат (или не е прецизно уредено) на натамошна 
екстерна проверка од надлежен орган. 

 Посериозена анализа е потребна во проверката на доследната 
примена во практиката на придржување до одредбата за спречување на 
судир на интерес во вид на непотизам, определен како крвна врска до 
четврто колено во права линија, во странична линија вклучително со 
сватовството и кумството. Колку често оваа одредба е диригирана од 
страна на други (посебни) закони? Во кои од 11те укажани сектори оваа 
одредба е накритична за примена? Дали има потреба од нејзина ревизија 
и евентуално ублажување сооглед на демографските карактеристики на 
Република Македонија? 

2. Процедури за обезбедување транспарентност и надзор, каде што 
спаѓаат и некои основни мерки, како што е поднесувањето на изјава 
за пријавување на приватен интерес. 

 Треба да се предвиди законска обврска за сите органи на државната 
управа и другите даватели на јавни услуги, во актите за систематизација 
на работни места да ги означат работните места кои можат да бидат 
изложени на судир на интерес. Врз основа на податоците од актот за 
ситематизација, секој административен службеник ќе поднесе изјава 
за интерес до органот (организацијата) во која работи, а истата ќе биде 
внесена во Регистарот на државни службеници односно во Регистарот 
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за јавни службеници кои се водат во Министерството за информатичко 
општество и администрација. 

 Изјавите за интерес, изрично да се определат за информации од 
јавен карактер со закон. 

3. Прашалник на кој што треба да одговори службеното лице. 

 Комисијата да изготви обрасци на „Изјава за интерес“ и Упатство 
за пополнување на изјавата, кое ќе содржи соодветни насоки посебно 
за носителите на јавни функции и посебно за административни 
службеници кои во вршењето на службените задачи може да дојдат до 
судир на интерес.

4. Воведување на процедура за советување и насочување во однос на 
постапувањето по судирот на интереси.

5. Воведување и обезбедување на обуки преку кои ќе им се помогне на 
субјектите во идентификацијата и справувањето со судирот на 
интереси.

 Во однос на превентивното делување, неопходно е континуирано 
да се врши едукација на сите носители на јавни функции и службеници 
кои можат да дојдат до судир на интерес при вршењето на своите службени 
задачи, но истовремено да се промовираат и други превентивни мерки: 
во јавни места каде се остваруваат права и обврски, а каде службено лице 
може да има судир на интерес со странки, да бидат истакнати насоки во 
вид на упатства или информации како да се препознае судир на интерес 
и што треба да направи службеното лице и/или странката во случај на 
судир на интерес. 
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9&Itemid=57
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Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната 
администрација е мрежа на 18 граѓански организации од целата 
држава, чиј стратешки фокус е спречување на судирот на интереси 
во јавната администрација на национално и локално ниво. Мрежата 
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на Институтот се да работи на балансиран социо-економски развој, 
активна граѓанска вклученост и партиципативна политичка култура, 
како и остварување на либералните вредности во македонското 
општеството. Во оваа насока, во своите активности ИДСЦС се 
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расположливоста на ресурси за саморефлексија. Оттука, застапуваме 
препораки за јавни политики и се стремиме да ја збогатиме јавната 
дебата преку промоција на политики базирани на докази, како и преку 
издаваштво и јавни настани.








