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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

145. 

Врз основа на членовите 9,  10 став 1, 11, 12, 117 

став 1 и член 118 став 2 од Законот за спречување на 

корупцијата и судирот на интереси („Службен весник 

на Република Македонија“ број 12/2019), претседате-

лот на Собранието на Република Македонија, на 21 ја-

нуари 2019 година, објави 

 

О Г Л А С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  

НА  ДРЖАВНАТА  КОМИСИЈА  ЗА  СПРЕЧУВАЊЕ  

НА КОРУПЦИЈАТА 

 

1. Собранието на Република Македонија ќе врши 

именување на претседател и шест   члена на Државната 

комисија за спречување на корупцијата. 

2.  За претседател на Државната комисија може да 

биде именувано лице кое ги исполнува следниве ус-

лови: 

а. да е државјанин на Република Македонија и да 

има постојано место на живеење во Република Македо-

нија; 

б. да има деловна способност; 

в. да има високо образование со стекнати најмалку 

300 ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа 

на правните науки или високо образование со стекнати 

најмалку 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на 

образование од областа на политичките, комуниколош-

ките или економските науки; 

г. да има најмалку десет години работно искуство 

по завршување на високото образование, од кои нај-

малку осум години работно искуство во областите на 

откривање или спречување корупцијата, владеење на 

правото или добро управување; 

д. да не му е изречена забрана за вршење професија, 

дејност или должност и 

ѓ. во последните десет години да не било пратеник 

во Собранието на Република Македонија, член на Вла-

дата на Република Македонија, да не било донатор на 

политичка партија или да не вршело функција во орга-

ни на политичка партија.  

3. За член на Државната комисија може да биде 

именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 

а. да е државјанин на Република Македонија и да 

има постојано место на живеење во Република Македо-

нија; 

б.да има деловна способност; 

в. да има високо образование со стекнати најмалку 

300 ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа 

на правните науки или високо образование со стекнати 

најмалку 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на 

образование од областа на политичките, комуниколош-

ки или економските науки; 

г. да има најмалку десет години работно искуство 

по завршување на високото образование, од кои нај-

малку шест години работно искуство во областите на 

откривање или спречување корупцијата, владеење на 

правото или добро управување  и  

д. да не му е изречена забрана за вршење професија, 

дејност или должност; 

ѓ. во последните десет години да не било пратеник 

во Собранието на Република Македонија, член на Вла-

дата на Република Македонија, да не било донатор на 

политичка партија или да не вршело функција во орга-

ни на политичка партија. 

4. Лицето кое во еден мандат ја вршело функцијата 

претседател на Државната комисија или член на 

Државната комисија, не може да биде избрано повеќе 

ниту за претседател, ниту за член на Државната коми-

сија.  

Во ограничувањата на бројот на мандати за претсе-

дателот и членовите на Државната комисија се засме-

туваат и мандатите кои едно лице ги вршело во сос-

тавите на Државната комисија избрани согласно одред-

бите на Законот за спречување на корупцијата („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 28/02, 46/04, 

126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), без оглед 

на траењето на мандатот. 

5. Заинтересираните кандидати пријавите треба да 

ги поднесат до Собранието на Република Македонија 

во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој оглас 

во „Службен весник на Република Македонија“. Прија-

вите се поднесуваат до Писарницата/Архивата на Соб-

ранието на Република Македонија, а можат да се доста-

ват и по брза пошта. 

Заинтересирани кандидати  треба да ја пополнат 

пријавата објавена на веб-страницата на Собранието на 

Република Македонија. Со пријавата заинтересираните 

кандидати треба  да достават и: лична биографија и до-

кументи со кои го докажуваат исполнувањето на усло-

вите од точките 2 и 3 на оваа одлука, во оригинал или 

заверена копија на нотар. Со документите треба да се 

достави и лична изјава заверена на нотар за исполнува-

ње на условот од потточка ѓ) на точките 2 и 3 и од точ-

ката  4 став 1  на оваа одлука. 

Листата на документи со кои може да се докаже ис-

полнувањето на условите е објавена на веб-страницата 

на Собранието на Република Македонија. 

Заинтересирани кандидати може да се пријават и за 

претседател и за член на Државната комисија, при што 

треба да пополнат посебни пријави. 

6. Составен дел на овој оглас е Роковникот за спро-

ведување на постапката за именување на претседател и 

членови на Државната комисија за спречување на ко-

рупцијата. 

7. Овој оглас  ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“; во весниците „Нова Македонија“, 

„Слободен печат“ и „Koha“; на веб-страницата на Соб-

ранието на Република Македонија и на веб-страницата 

Државната комисија за спречување на корупцијата.  

 

Бр. 09 – 445/1 Претседател на Собранието 

21 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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146. 
Врз основа на членовите 12 и 117 ставови 2 и 3 од 

Законот за спречување на корупцијата и судирот на ин-
тереси („Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/2019), претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, на 21 јануари 2019 година, донесе 

 
Р О К О В Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 

ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА  СПРЕЧУВАЊЕ  

НА КОРУПЦИЈАТА 
 
1. Рокот за пријавување на кандидати по Огласот за 

именување на претседател и членови  на Државната ко-
мисија за спречување на корупцијата  (во натамошниот 
текст: Државна комисија)  е 7 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

2. Истовремено со објавувањето на Oгласот од точ-
ката 1 на овој роковник на веб-страницата на Собрани-
ето на Република Македонија се објавува покана до 
Народниот правобранител, Македонската академија на 
науките и уметностите и Интеруниверзитетската кон-
ференција во рок од 7 дена од објавувањето на покана-
та да номинираат свои претставници кои ќе учествува-
ат на интервјуто на кандидатите кои ги исполнуваат 
условите за именување  на претседател и членови на 
Државната комисија. 

3. Истовремено со објавувањето на Oгласот од точ-
ката 1 на овој роковник, на веб-страницата на Собрани-

ето на Република Македонија се објавува повик до 
здруженија на новинари, други здруженија и фондации 
да учествуваат во интервјуто. Рокот за пријавување на 
повикот е 7 дена од денот на неговото објавување.  

Сите здруженија на новинари кои се основани сог-
ласно закон, односно регистрирани повеќе од пет годи-
ни и секое здружение или фондација регистрирано сог-

ласно закон и со искуство од најмалку пет години во 
областа на спречување на корупцијата, владеење на 
правото или добро управување имаат право да се при-
јават на повикот и да учествуваат во интервјуто, со по 
еден претставник за кој доставуваат податоци за иден-
тификација. Овој услов се докажува со изјава заверена 
на нотар. 

4. Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на  Република    Македонија во рок 
од 7 дена од објавувањето на Oгласот од точката 1 на 
овој  Роковник формира Комисија за селекција на кан-
дидати за претседател и за членови на  Државната ко-
мисија (во натамошниот текст: Комисија за селекција).   

Комисијата  за селекција е составена од седум 
членови: 

- еден член номиниран од Народниот правобрани-
тел на Република Македонија; 

- претставникот на здружението односно фондаци-
јата назначен за член во Советот  за соработка помеѓу 
Владата и граѓанскиот сектор за областа Демократија и 
владеење на  правото; 

- претставникот на здружението односно фондаци-
јата назначен за член во Советот  за соработка помеѓу 
Владата и граѓанскиот сектор за областа Медиуми и 
информатичко општество; 

- двајца пратеници од власта; 

- двајца пратеници од опозицијата. 

5. Во рок од 3 дена од истекот на рокот за пријаву-

вање од точката 1 на овој Роковник, Комисијата за се-

лекција врши проверка на исполнетоста на условите од 

членот 11 од Законот за спречување на корупцијата и 

судирот на интереси  и утврдува листа на пријавени 

кандидати со податоци кои од нив ги исполнуваат ус-

ловите. 

6. Листата од точката 5 на овој Роковник во целост 

се објавува на веб-страницата на Собранието на Репуб-

лика Македонија, со податоци за исполнетоста на усло-

вите од членот 11 од Законот за спречување на коруп-

цијата и судирот на интереси, веднаш, а најдоцна во 

рок од еден ден од денот на нејзиното утврдување. 

7. Во рок од пет дена  од објавувањето на листата 

од точката 5 на овој Роковник се организира интервју 

на кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот 

11 од Законот за спречување на корупцијата и судирот 

на интереси кое се емитува на Собранискиот канал. 

Доколку некој од кандидатите не дојде на интервјуто, 

се смета дека ја повлекол пријавата за претседател или 

член на Државната комисија. 

8.Терминот за одржување на интервјуто се објавува 

на веб-страницата на Собранието на Република Маке-

донија на денот на објавувањето на листата од  точката 

5 на овој роковник. 

9.Интервјуто го спроведува Комисијата за селекци-

ја на јавна седница на Комисијата за прашања на избо-

рите и именувањата на Собранието на Република Ма-

кедонија. 

10. Во рок од три дена од спроведувањето на интер-

вјуто, Комисијата за селекција утврдува ранг листа на 

кандидатите согласно критериумите утврдени со актот 

од членот 12 став (14) од Законот за спречување на ко-

рупцијата и судирот на интереси и  ја доставува на Ко-

мисијата за прашања на изборите и именувањата на 

Собранието на Република Македонија, која во рок од 

два дена, најдобро рангираните кандидати му ги 

предлага на Собранието на Република Македонија во 

единствена предлог листа за претседател и членови на 

Државната комисија, со образложение за секој од пред-

ложените кандидати. 

11. Доколку Комисијата за прашања на изборите и 

именувањата на Собранието на Република Македонија 

не ја утврди листата во утврдениот рок, Собранието 

расправа и гласа поединечно за секој од кандидатите 

кои ги исполнуваат условите согласно ранг листата 

составена од Комисијата за селекција. 

12. Овој Роковник  ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“; во весниците   „Нова Маке-

донија“, „Слободен печат“ и „Koha“, на веб-страницата 

на Собранието на Република Македонија и на веб-стра-

ницата на Државната комисија за спречување на коруп-

цијата.  

 

Бр. 09 – 446/1 Претседател на Собранието 

 21 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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