
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

- ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА – 

 

 

1 
Република Северна Македонија 

Државна комисија за спречување на корупцијата 

Даме Груев бр.1, Скопје  
Република Северна Македонија 

+389 2 3215 377 

www.dksk.mk 

                                                                                                              

 

До Државната комисија за спречување на корупцијата доставено е Барање на 

писмено мислење во однос на тоа дали може, согласно Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси, трговското друштво што е во сопственост на член на 
Совет на Општина, да конкурира како економски оператор во јавните набавки за превоз на 
ученици спроведени од основните училишта во истата општина, на кои како основач се 
јавува таа општина. 

Исто така, дали би постоел судир на интереси во случај да истото трговско друштво 
се јави како понудувач на наведените јавни набавки и биде избран како најповолен 
понудувач (или како подизведувач на некој од понудувачите). 

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 даде следново: 

 

 

М И С Л Е Њ Е 

 

 

Државната комисија извести дека ќе настане состојба на судир на интереси доколку 
трговското друштво што е во сопственост на наведеното лице, конкурира како економски 
оператор во јавните набавки за превоз на ученици спроведени од основните училишта во 
општината, на кои како основач се јавува истата општина. 

Исто така, во случај кога истото трговско друштво се јави како понудувач на 
наведените јавни набавки за да биде избран како најповолен понудувач (или како 
подизведувач на некој од понудувачите), ќе  настане состојба на судир на интереси. 

Ова од причини што, членот на Советот на општината,  во смисла на член 8 став 2 од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси има статус на службено лице 
и извршува јавни овластувања и должности, а во врска со член 51 став 1 од истиот закон:  
„Службено лице во вршењето на својата функција, јавни овластувања или должности не 
може да воспостави деловни односи со правно лице кое е во негова сопственост или во 
сопственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство 
поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое 
одговорното лице е член на неговото семејство“. 

Имено, согласно член 51 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот 
на интерес, ако службеното лице постапи спротивно на цитираниот став 1  на овој член, на 
склучениот договор се применуваат одредбите за ништовност на договорот од Законот за 
облигационите односи.  

 

 

 

 Државната комисија укажа и на тоа дека, трговското друштво што е во сопственост 
на членот на советот на таа општина, ќе може да конкурира како економски оператор во 
јавните набавки за превоз на ученици спроведени од основните училишта во Општина 
xxxxxx, на кои како основач се јавува Општина xxxxxxxx, доколку лицето не ја извршува 
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функцијата член на Совет на Општина xxxxxxx, со што ќе се спречи влијанието на 
приватниот интерес врз непристрасното  вршење на неговите јавни овластувања, а од 
друга страна ќе им се овозможи нормален превоз  на учениците од оваа општина.  
 

Со почит,  
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Претседател, 

Билјана Ивановска 


