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ПОЛИТИКА

Пишува: Рената МАТЕСКА

РАБОТНА ВЕРЗИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СП    

ЕКОНОМИЈА

СТОРИТЕЛИТ  
ТРАНСПАРЕН За да работиме како лу-

ѓе, односно како оста-
натиот нормален свет, 

во Македонија треба да 
профункционира систем за 
превенција т.е. за спре чу ва-
ње на судирот на интереси. 
По крај веќе донесениот анти-
корупциски закон, неоп ход-
но е да се донесат и Законот 
за слободен пристап до ин-
формации, но и Законот за 
спречување судир на инте-
реси, кои се моќно оружје за 
зајакнување на транспа рен-
тноста и одговорноста на др-
жавните институции. 

"Пр о б лемот на кон флик тот, 
односно судир на интереси и 
сè она што тој го содржи, ка-
ко што се непотизмот (ко рис-
тење на јавното влијание за 
услуга на член од се меј ство-
то) и кронизам ('буткање'  
блис    ки пријатели на по ви-
соки места во хиерархијата 
од влијателна личност), во 
овој регион не беа доволно 
третирани или беа нешто 
нормално. 

Суштината е во тоа преку 
новите правни ак ти да се 
воспостават про це дури и кри -
териуми, кои ќе овозможат 
да се постапува во рамки на 
конкретни со знанија за пос-
тоење судир на интереси, 
како и да се воспостават пос-
тапки на кој начин, во каква 
форма и во кои услови може 
да се дојде до конкретна ин-
формација, во колкав рок да 
се чека и кој ќе ги обезбеди 

Со Законот, Комисијата надлежна за спречување 
судир на интереси е задолжена јавно да ги 
објавува ваквите случаи. Со ваквата одредба 
се овозможува транспарентност на случу ва-
њата во овој значаен сегмент, но и пре вен-
тивно се дејствува. Јавното жигосување на 
но   сителите на оваа девијантна појава е и нај-
ефективната мерка во функција на ос нов-
ната цел заради која и се носи овој Закон - 
спречување на судирот на интереси при из-
вршувањето на јавните функции како ос но-
ва за намалување на корупцијата.

податоците", објаснуваат од 
Транспа рент ност Маке до-
нија.

ТОЛКУВАЊА

"Судирот на интереси пр ет    -
ставува состојба кога при-
ватниот интерес на из бран 
или именуван функ ционер, 
како и на друго слу жбено ли-
це е во спротивност со јав ни-
от интерес. На не одам неш-
ната тркалезна ма са имаше 
препораки овој член да се 
доработи во на сока на по го-
лема прецизност на оваа де-
финиција. И ра бот ната група 
која работеше на изго тву-
вањето на работ ната верзија 
на Законот за судир на ин-
тереси, но и по големиот дел 
од учесниците во дис кусијата 
на тркалез ната маса сметаа 
дека оваа област мо же да се 
вгради како над лежност на 
веќе по стоечката Државна 
комисија за спре чување на 
корупци јата, сè со цел да се 
заштити државниот Буџет од 
нови средства за нова Коми-
сија. Работната група ќе ја до-
раз работи пос тапката како 
ќе се постапува во случаите 
кога ќе се утврди дека има 
осно вани сомне вања за по-
стоење судир на интереси. 
Во слу чаите на изземање 
служ беното лице доколку се 
сме та дека има судир на инте-
реси меѓу не говиот приватен 
интерес и јавниот интерес 
должен е ова да му го сиг на-

лизира на неговиот ди ректен 
претпо ставен или на телото 
кое го избрало. И оваа глава 
ќе би де допре цизирана од 
Работ ната група во насока на 
так сативно на бројување на 
из земањата", коментира Оли-
вера Кита но ва од Транс па-
рентност Ма кедонија.

По однос на дискрецио ни-
те овластувања, според Ки-
танова, сугестијата на тр ка-
лезната маса беше овој дел 
да се елиминира, а тие како 
работна група допол нително 
ќе ја разгледаат оваа сугес-
тија. Под "подарок" во сми с-
ла на овој Закон се подра-
збираат - пари, пред мети од 
поголема вредност (повеќе 
од 200 евра), како и разни 
услуги. По однос на член-
ството во трговските друш-
тва службеното лице ако е 
член на трговско друш тво за 
време на вршењето на сл уж-
бената должност може да ов-
ласти лице кое во не гово име 
и за негова сметка ќе ги зас та-
пува неговите пра ва во друш-
твото.

ПОЈАВА

Судирот на интереси како 
многу штетна општествена 
појава може да се дефинира 

во потесна или во поширока 
смисла, но генерално може 
да се дефинира како состојба 
во која личниот-приватниот 
интерес на избран или на 
именуван носител на јавна 
функција или службено лице 
е во спротивност со јавниот 
интерес, односно состојба 
во која личниот интерес на 
носителот на јавна функција 
влијае врз неговото непри-
страсно одлучување и вр-
шење на јавните должности 
и работи. 

"Секоја држава, која пре-
тендира да биде правна др-
жава во која владее правото, 
бара начин судирот на инте-
реси да се избегне или барем 
да го намали. Ова може да се 
постигне само со пропишу-
вање и донесување правила 
од страна на државата, со 
кои прецизно и јасно ќе се 
уреди оваа материја и пре-
цизно ќе се дефинира по-
имот судир на интереси, суб-
јектите кај кои може да на-
стане судир на интереси, ог-
раничување на дискрецио-
ните права на носителите на 
јавни овластувања, мерките 
и активностите, како и по-
стапувањето во случај на су-
дир на интереси. Непосто-
ењето вакви правила прет-

ПОСТОЕЊЕТО НЕТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРЕДИЗВИКУВА ПОСТОЕЊЕТО НЕТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРЕДИЗВИКУВА 
НЕДОВОЛНИ БАРАЊА ЗА ОДГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО НЕДОВОЛНИ БАРАЊА ЗА ОДГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО 
РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕРАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ
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Е НА ТАПЕТ ПРЕКУ 
ТНОСТ И ОДГОВОРНОСТ

поставува услов за поголема 
корупција.

Во Уставот на Република 
Ма  кедонија и во повеќе за-
кони и подзаконски акти  по-
стојат одредби  за спречу ва ње 
судир на интереси, но овие 
одредби не ја регули раат ма-
теријата целосно, има прав-
ни празнини и не се конзис-
тентни. Од сите овие наведе-
ни аргументи сметам дека има 
потреба да се до несе еден 
ваков Закон кој ќе биде со-
лидна правна рамка за регу-

комисија на Собра нието на 
Република Маке донија. 

Госпоѓата Иванова на тр-
калезната маса изрази и 
технички  забелешки за ра-
ботниот дел, особено за член 
2 во делот на втората глава. 

"На 6.7. 2005 година, Тран-
спарентност Македонија 
одр жа тркалезна маса на ко-
ја ја презентираше ра ботната 
верзија на Законот за спре-
чување судир на ин тереси. 
На оваа тркалезна маса бев 
учесник и јас и таму ги иска-

донесување Закон со ква ли-
тетни решенија. Моја општа 
забелешка беше - по тенцира 
Иванова - дека од редбите на 
Законот треба но мо-тех нич-
ки да се подоб рат, Законот 
терминолошки да се усо гла-
си, решенијата да би дат по-
јасни и попре цизни и ма те-
ријата да биде поделена по 
глави. Со член 2 од ра ботната 
верзија на За конот се дефи-
нира поимот судир на инте-
реси и се ут врдува кога има 
судир на интереси. Најпрво 

економската состојба во др-
жавата и фактот дека со се-
кое формирање ново тело се 
зафаќа дел од Буџетот на РМ, 
а тука ако се додадат и сред-
ствата потребни за стручната 
служба на Комисијата, сме-
там дека за почеток добро би 
било оваа надлежност утвр-
дена со Законот да ја врши 
Комисијата за спречување на 
корупцијата". 

За забелешките дека тре-
ба да се разработи и главата 
околу постапката во случај 
кога има судир на интереси, 
таа истакна:

"Во работната верзија на 

"Изземањето се врши по барање на самото сл ужбено 
лице, а нема предвидена можност изземање да ба раат и 
други овластени субјекти, што е пропуст и не е во функција 
на спречување на судирот на интереси и предлагам во 
натамошната верзија на Законот да се предвиди, иззе-
мањето да се врши и на барање и на други овла стени 

субјекти. Со Зако нот се 
забранува избран или 
именуван функцио нер и 
службено и одго ворно 
лице во јавно пр ет  при-
јатие да примаат по да-
роци и ветувања за по-
дароци во врска со ра-
ботата, без оглед на вис-
ината. Евентуалната по-
ну да на подарок овие 
суб јекти треба да им ја 
при јават на надлежните 
поли циски органи. Исто 
така, овие субјекти не 
смеат  да вршат про фит-

на дејност, како и дејност која е неспоива со неговите сл-
ужбени дол жности и не може да се стекнува со приходи 
освен од авторски и други сродни права. Во случај на не-
законити барања од претпоставениот, тој е должен да ги 
извести непосредно повисокиот претпоставен и Коми-
сијата. Сме там дека сите овие предложени решенија се во 
функција на превенирање на судирот на интереси", вели 
Цветанка Иванова, претседателка на Законодавно-прав-
ната коми сија на Собранието на Република Македонија.  

лирање на спречу ва њето су-
дир на интереси", ве ли Цве-
танка Иванова, прет седа тел-
ка на Законодавно-правната 

ЦВЕТАНКА ИВАНОВАЦВЕТАНКА ИВАНОВА

жав моите првични забе леш-
ки. Моја конста та ција беше 
дека предложената работна 
верзија е добра ос нова за 

мислам дека мес то то на овој 
член не е во гл авата Општи 
одредби, туку во главата ка-
де што се де финира зна че-
њето на по и мите, но она што 
е најважно е дека оваа од-
редба треба да се доработи 
во смисла на тоа што појасно 
ќе се прецизира поимот су-
дир на интереси, а особено 
кога постои судир на инте-
реси и конкрети зи рање на 
субјектите, кај кои може да 
настане судир на интереси 
(дефинирање на кру гот на 
блиски лица на но сителите 
на јавни функции). Од пра-
вил  ното дефинирање на овие 
категории ќе зависи и ефи-
касноста на овој Закон во це-
лина".

На прашањето дали ни е 
неопходно потребно посеб-
но тело (Комисија) за одлу-
чување за постоење судир 
на интереси, Иванова со ко-
ментар:

"Да ни е малку побогата 
државава секако би се со-
гласила со постоење на по-
себно специјализирано тело, 
кое ќе постапува во случаите 
утврдени со овој Закон, од 
причини што јас преферирам 
професионалност во извр-
шувањето на работните за-
дачи. Но, имајќи ја предвид 

Законот има две глави за по-
стапување во случај на пос-
тоење судир на интереси, 
тоа се третата и четвртата. Во 
двете глави се уредува пра-
шањето за тоа како ќе по с-
тапи избран, именуван функ-
ционер и службено лице во 
случај на судир на интереси. 
Сметам дека оваа постапка 
треба подетаљно да се уреди 
во една глава. Особено треба 
да се пропише процедура по 
која ќе постапуваат овлас-
тени субјекти во случај на не-
постапување на носителот на 
јавна функција во соглас ност 
со одредбите од овој Закон. 
Без јасна и прецизна про це-
дура Законот нема да има 
прак тична примена".

Со Законот можат да се 
намалат можностите за ко-
рупција, за склучување здел-
ки во четири очи, кои нај-
лесно се прават меѓу чле но-
ви на семејства, блиски при-
јатели, на членови на иста 
пар тија, кои седат во инсти-
туциите каде што се носат 
одлуки од кои произлегуваат 
обврски и можности за вли-
јанија како еден вид коруп-
ција, а влијанието е нешто 
кое ќе се оневозможи со вне-
сување одредби од сферата 
на судирот на интереси.


