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До Државната комисија за спречување на корупцијата е доставено Барање на 

писмено мислење во однос на тоа дали може, согласно Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси, лицето ----------да се вработи во општинските органи, 
каде  бил член на совет, а воедно во прилог  имате доставено копија од Одлука за давање 
оставка од Советот на Општина Желино. 

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 известува дека согласно член 44 став 7 од Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси е предвидено дека:  

„          ,  
        ,    ,  
      ,         
   “. 

Имено, Државната комисија упатува и на одредбите од Законот за локалната 
самоуправа во делот на спречување на судир на интереси, односно на член 44 став  3 и 4 
каде што е предвидено дека:  

„  ,         
         .“ 

„        (3)       
       .“ 

Според одредбите цитирани од Законот за локалната самоуправа би настанала 
состојба на судир на интереси доколку член на Совет е вработен во општинската 
администрација на општината во која е избран. 

 

Со почит, 
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