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ИЗВЕШТАЈ 
за антикорупциска проверка на 

член 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
 
 
Наслов:   

Значење на изразот „блиски лица“ употребен во член 8 став 4 од Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019) 
 
 
Доставено барање мислење од овластен предлагач/по сопствена иницијатива :  

По сопствена иницијатива, врз основна на член 17 став 1  точка 2 од Законот за спречување 
на корупцијата и судирот на интереси и заклучок донесен на седница одржана на 17.02.2019 
година.   
 
Област:   
Антикорупција 
 

Генерална оценка 
 

1. Осврт на барањето :  
 Со законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија “ 
бр.12/2019) се уредуваат мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето на 
власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, мерките и активностите за 
спречување на судирот на интереси, мерките и активностите за спречување на корупцијата при 
вршењето работи од јавен интерес на правните лица сврзани со остварувањето на јавните 
овластувања. За примена на посочените мерки и активности надлежна е Државната комисија за 
спречување на корупцијата. 

Под корупција во смисла на споменатиот закон се подразбира злоупотреба на функцијата, 
јавното овластување, службената должност или положба за остварување на корист, директно или 
преку посредник, за себе или за друг. 
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Под судир на интереси во смисла на посочениот закон се подразбира состојба во која 
службеното лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасно вршење 
на неговите јавни овластувања или службени должности.    
    

2.  Разгледани / консултирани дополнителни материјали:  
Законот за спречување на судир на интереси ( „Службен весник на Република Македонија“ 

бр.70/2007 ), 
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на судир на интереси 

(„Службен весник на Република Македонија “ бр.114/2009 ), 
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на судир на интереси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), 
Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на судир на интереси 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.153/2015), 
Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија под У.бр.24/2018 од 25.12.2018 

година.    
 
 

Државната Комисија за спречување на корупција, врз основа на член 17 став 1 точка 2 од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република 
Македонија “ бр.12/2019), а согласно со  Методологијата за антикорупциска проверка на 
легислативата, по спроведената антикорупциска проверка на значењето на изразот „блиски лица“ 
употребен во член 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019) го донесе следниот: 
                                                                

ЗАКЛУЧОК 
 
Државната комисија за спречување на корупција по извршената анализа и оценка на 

содржината на член 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
најде на постоење на недостатоци кои можат да продуцираат ризици од корупција. 
 

Образложение 
 

Државната комисија за спречување на корупцијата по сопствена иницијатива спроведе 
антикорупциска проверка на значењето на изразот „блиски лица“ употребен во член 8 став 4 од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.12/2019). 

По спроведената антикорупциска проверка Државната комисија констатираше дека 
примената на членот 8 став 4 од Законот за спречување, односно даденото значење на поимот 
„блиски лица“  може да продуцира ризици од корупција. 
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Имено, во членот 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата е наведено дека под 
поимот „ блиски лица “ се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното 
лице, роднини по крв во права линија и во странична до четврт степен, роднините по сватовство 
до втор степен, како и секое физичко лице или правно лице со кое службеното лице има 
финансиски интерес. 

Наведената одредба од правна и номотехничка гледна точка е јасна и за познавачите на 
правото и правната теорија не создава нејасност на истата, воедно и не остава простор од 
различно толкување и различна примена. Меѓутоа, ваквата  формулација е нејасна и остава 
простор различно да се толкува од страна на лицата, кои имаат статус на службени лица во 
смисла на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и кои не ја 
познаваат ниту пак се должни да ја познаваат правната теорија и начинот на определување на 
степенот на сродство според максимата на римското право  „guot sunt generations, tot sunt gradus 
“ ( колку раѓања толку степени на сродство ) и поделбата на сродниците според нивниот најблизок 
заеднички предок, познат уште како парентеларен систем кој е во примена во наследните и 
воопшто во семејно-правните односи во Р. С. Македонија. 

Сето ова, кај лицата, кои имаат статус на службени лица создава дилеми и несигурност во 
ситуации на постоење на потенцијален или фактички судир на интереси и нивната законска 
обврска, во смисла на член 73, член 74 и член 75 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси да пријават таква состојба и да се изземат од учество во расправа на орган 
или тело кое одлучува за работи за кои тоа или блиско лице има приватен интерес, односно 
учествува или одлучува во постапка за избор, именување или вработување или е вклучено како 
член на телото што ја спроведува таа постапка. 

Дилемите и несигурноста кај службените лица по однос на горенаведеното од една страна 
во голема мера ја оневозможува практичната примена на превентивните механизми вградени во 
самиот закон ( член 73, 74 и член 75 ), што од друга страна создава потенцијален ризик од 
создавање состојба на судир на интереси. 

Втор аспект кој беше опфатен со антикорупциската анализа на предметниот член е 
опфатот на лицата кои се подразбираат како „блиски лица“ на службеното лице.  

Според членот предмет на антикорупција анализа ( член 8 став 4  од Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси „Службен весник на Република Македонија “ 
бр.12/2019“) под поимот „ блиски лица “ се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна 
заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до чеврти 
степен, роднините по сватовство до втор степен, како и секое физичко или правно лице со кое 
службеното лице има финансиски интерес. 

Според член 3 став 1 алиеа 5  од Законот за спречување на судирот на интереси „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/2007, 114/2009, 6/2012 и 153/2015), кој престана да 
важи на 19.01.2019 година со влегување во сила на Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019), „блиски лица “ се 
лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и 
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во странична линија до четврти степен, посвоителот и посвоеникот, роднините по сватовство до 
втор степен , како и секое физичко или правно лице со кое службеното лице има приватен 
интерес. 

Од споредбата на двете одредби од законот кој претставува позитивно право и законот кој 
е во вон сила, произлегува дека според членот 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата 
и судирот на интереси ( позитивно право) под „блиски лица“ се подразбираат и секое физичко или 
правно лице со кое службеното лице има финансиски интерес, а според член 3 став 1 алинеа 5 
од Законот за спречување на судир на интереси ( вон сила со влегување во сила на Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси) под „блиски лица“ се подразбира и секое 
физичко или правно лице со кое службеното лице има приватен интерес. .  

Наведената споредба и анализа на новото и старото законско решение доведува до 
заклучокот дека со новото решение елементот кој ги врзува службеното лице со одредено 
физичко или правно лице за да истото се смета како „блиско лице“ е финансискиот интерес, што 
во суштина истото го прави порестриктивно во однос на старото законско решение. Имено во 
старото законско решение елементот кој ги врзува службеното лице со одредено физичко или 
правно лице за да истото се смета како „блиско лице“ е приватниот интерес кој како поим е 
поширок бидејќи во себе го опфаќа покрај материјалниот-финансискиот интерес го опфаќа и 
нематеријалниот интерес на службеното лице што влијае или може да влијае врз неговото 
одлучување при вршење на неговите јавни овластувања или службени должности. 

     
Можните штети  што би се предизвикале од примена на Законот 
 
Ваквиот рестриктивен опфат во новото законско решение остава простор во многу случаи 

одредени лица (физички или правни) да не се сметаат како „блиски лица“ со службеното лице, 
затоа што немаат финансиски интерес, но имаат евидентни заеднички приватни интереси, а со 
тоа и да останат надвор од законската рамка, со која се регулира спречувањето на корупцијата и 
судирот на интереси.  

Горенаведеното води до заклучокот дека новото законско решение продуцира  
потенцијален ризик од состојби на судир на интереси, како предворје на корупцијата, само затоа 
што одредено физичко или правно лице не може да се подведе под „блиско лице“, бедејќи нема 
финансиски интерес во конкретна ситуација, но приватниот интерес                                     ( 
материјален и нематеријален) меѓу нив е евидентен.    

 
 
 
 
 

Заклучоци и препораки 
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 Државната комисија за спречување на корупција по извршената анализа и оценка на 
содржината на член 8 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
најде на постоење на недостатоци кои можат да продуцираат ризици од корупција поради што 
заклучи дека е потребно преоценување и негово преформулирање на членот 8 став 4 од Законот 
за спречување на корупцијата и судирот на интереси ( „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.12/2019), заради отстранување на ризиците и тоа во насока на: 

- Замена на постојната терминологија во член 8 став 4 од Законот за спречување на 
корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2019), која е 
неразбирлива за поголемиот дел од законските обврзници кои не ја познаваат и не се 
должни да ја познаваат правната теорија и терминологија со користење на 
терминологија која е општо разбирлива за сите законски обврзници (пр. наместо 
роднини по сватовство до втор степен- татко, мајка на брачниот другар и брат и сестра 
на брачниот другар и сл .) 

- Проширување на опфатот на поимот „блиски лица“ со секое физичко или правно лице 
со кое службеното лице има приватен интерес (материјален или нематеријален 
интерес ), односно приватниот интерес да биде елементот кој го поврзува службеното 
лице со секое физичко или правно поради што истите ќе се сметаат како „блиски лица“ 
со службеното лице.    

                       
ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 
Претседател, 

Билјана Ивановска 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изработил : 
Одобрил В. Георгиев, член на ДКСК, 


