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До Државната комисија за спречување на корупцијата доставено е писмено Барање 
за информација во однос на тоа дали може, согласно Законот за спречување на корупцијата 
и судирот на интереси, член на совет на општина истовремено биде основач и директор на 
фондација, која има регистрирана издавачка дејност и дали постои судир на интереси 
доколку истото лице извршува и други функции во фондацијата.  

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 

 

 

Во однос на тоа дали член на совет на општина може да биде основач и директор на 
фондација, согласно член 45 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси:  

„    ,     
 ,          
         30        
     ,            
        ,     
      “, односно член на совет на општина кога ќе 
стане сопственик или основач на фондација е должен во општината каде е избран да го 
пријави истото. 

Од друга страна, согласно член 45 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси, општината е должна, податоците што ќе ги пријави членот на советот 
(се мисли на тоа дека станал сопственик или основач на фондација), јавно да ги објави. 

 

Во однос на тоа, дали постои судир на интереси доколку истото лице извршува и 
други функции во фондацијата, забраната за вршење на други дејности од страна на 
избраното или именуваното лице е предвидена во член 44 став 5, односно само во случај 
кога фондацијата се занимава со дејност со која се остварува профит и тоа: 

“           
               
                

              
     “. 

 

Покрај горенаведеното, согласно член 51 од Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси:  

„            ,    
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      “, односно фондацијата која е во сопственост на член на 
совет на општина или на негови блиски лица, не може да воспостави деловни односи со 
општината каде е избрано тоа лице. Доколку, службеното лице постапи спротивно на овој 
член, на склучениот договор се применуваат одредбите за ништовност на договорот од 
Законот за облигационите односи. 
 

 

Со почит,  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

  

 

 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Претседател, 

Билјана Ивановска 


