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До Државната комисија за спречување на корупцијата e  доставeно барање на 
мислење за тоа дали постои состојба на судир на интереси доколку административни 
службеници, вработени во Инспекциски совет кои имаат пристап во системот за електронско 
тестирање – Софтвер за полагање на испити во државни институции, можат да го остварат 
правото на полагање на испит за лиценца за инспектор. Односно истите лица добиле пристап 
со лозинки и соодветни овластувања и располагаат со целокупната база од 3324 прашања, 
вклучувајќи ги и измените  со ажурирање на целокупната база на прашања и студии на случај 
согласно член 19-г од Законот за инспекциски надзор. 

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 доколку наведените лица го полагаат Испитот за 

инспектор, би настанала состојба на судир на интереси.  Ова од причина што,  согласно 
дефиницијата  на состојбата на судир на интереси предвидена во член 2, став 3 од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Службен весник на РСМ бр. 
12/19), службените лице имаат приватен интерес што влијае или може да влијае врз 
непристрасното вршење на нивните јавни овластувања или службени должности кои ги 
извршуваат. 

Имено, согласно член 50 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси:  

 
(1) Службено лице не смее да ги користи информациите со кои располага во 

вршењето на функциите, јавните овластувања и службените должности за 
остварување корист или предност за себе или за друг. 

 
Исто така, согласно начелото на интегритет, секое службено лице во вршењето на 

својата функција е должно да внимава на евентуален судир на интереси и при извршувањето 
на јавните овластување и должности не смее да се раководи од лични , семејни, верски, 
партиски и етнички интереси. 
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Државната комисија Ви укажува на тоа дека во конкретниот случај постои 
потенцијален судир на интерес, односно наведените  службено лице  имаат приватен интерес 
што е  во судир со нивната службена должност, по што согласно член 72 од Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси, секое службено лице  во своето работење е 
должно да внимава на потенцијален судир на интереси и да преземе мерки за негово 
одбегнување. 
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