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До Државната комисија за спречување на корупцијата доставено е Барање за 
мислење во однос на тоа дали настанува состојба на судир на интереси, ФИТР да склучи 
договор за финансирање на фирмата xxxxxxx,  во случај кога при објавен јавен повик од 
страна на ФИТР во рамки на Планот за економски раст на Владата на Република Северна 
Македонија – столб 3, аплицирала и конкретната фирма, но како  управител и сопственик се 
јавува сопруг на вработено лице во ФИТР, која во тоа време била ангажирана со Договор на 
дело. 

По однос на предметното барање, Државната комисија за спречување на 
корупцијата согласно член 72 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 12/2019 од 19 јануари 2019 
година), го издава следново: 
 

М И С Л Е Њ Е 

 

Државната комисија извести дека доколку ФИТР склучи договор со фирмата xxxxxx 

чиј управител и сопственик е сопруг на вработено лице во ФИТР, ќе настане состојба на 
судир на интереси, односно согласно член 2 став 3 од Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси, под судир се подразбира состојба, во која службеното 
лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на 
неговите јавни овластувања или службени должности.  

Ова од причини што, вработените во ФИТР согласно член 8 од Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси се службени лица и затоа во конкретниот 
случај постои потенцијален судир на интерес, односно вработеното лице во ФИТР има 

приватен интерес што би можело да биде во судир со нејзината службена должност во 
иднина, по што согласно член 72 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси, секое службено лице  во своето работење е должно да внимава на потенцијален 
судир на интереси и да преземе мерки за негово одбегнување. 

Согласно член 14 став 9 и 10 од Правилникот за инструментот за поддршка – 

Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, донесен од страна на 
Управниот одбор на ФИРТ на 16.04.2018 година, при спроведувањето на административната 
проверка, Комисијата за административна проверка подготвува и табела на сите 
пристигнати предлог проекти, која ги содржи следните податоци: име на Апликантот, 
сопственичка структура и овластено лице на Апликантот, која табела се доставува до сите 
вработени во Фондот, директорот на Фондот, членовите на Управниот одбор на Фондот, 
Стручните лица за евалуација и членовите на Комитетот за одобрување на инвестициите, 
со цел утврдување на потенцијален судир на интереси согласно Законот за спречување 
судир на интереси. 

Имено, табелата од административната селекција била достапна и кај вработеното 
лице, кое видено од доставената документација до Државната комисија, во случај на 
сомневање на постоење судир на интереси, не го известило својот претпоставен дека 
апликантот xxxxxxx е во сопственост на блиско лице, односно не ги презело сите неопходни 
мерки да го пријави приватниот интерес со што би се спречил потенцијалниот судир на 
интереси и вработеното лице би постапило согласно член 72 став 2 од Законот за 
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спречување на корупцијата и судирот на интереси, а во случај да вработеното лице не било 
сигурно за постоењето на потенцијалниот судир на интереси, согласно член 72 став 3 од 
истиот закон е должно да побара мислење од Државната комисија. 

Имено, согласно начелото на интегритет од член 4 од Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси , секое службено лице во вршењето на својата функција 
е должно да внимава на евентуален судир на интереси и при извршувањето на јавните 
овластување и должности не смее да се раководи од лични, семејни, верски, партиски и 
етнички интереси. 

Службените лица треба да служат на јавниот интерес и не треба да се вклучат во 
било каква ситуација која може да ги доведе во состојба на судир на интереси.  

 

Со почит, 
 

 

 

 

 

 

 

  

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Заменик претседател, 

м-р Владимир Георгиев 


