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Вовед
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КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Во концептот на едно современо демократско општество,
правото на доброто владеење и управување претставува основно
човеково право. Последните дваесет години во Република
Македонија се сметаат за период на државотворност (state
building), посветени главно на донесување разни закони, како и
реформирање и креирање на државни демократски институции.
Јасно е дека во оваа фаза Република Македонија усвоила многу
добри закони и демократски стандарди кои, доколку доследно
би се спроведувале, несомнено би гарантирале поквалитетен
живот на граѓаните и повисок степен на транспарентност на
јавната администрација кон нив. Меѓутоа, лесно може да се
констатира дека спроведувањето на овие добри закони стагнира
во практиката.
Недоследното почитување на законите доведува до создавање
можности за коруптивно однесување од страна на носителите
на власта и вработените во државната администрација,
со едновремено создавање на висок степен на недоверба
во државните институции. Според последниот индекс на
перцепција на корупцијата за 2009 година на Transparency Iinternational (Corruption Perceptions Index 2009), објавен во месец
ноември, Република Македонија се наоѓа на 71-то место во
светот според корупцијата од рангираните 180 земји во светот.
Претходната година Македонија се наоѓаше на 72-то место,
што значи дека направила мал напредок во борбата против
корупцијата. Според овој извештај, корупцијата претставува
сериозен проблем за целиот регион.
Затоа, не се мали забелешките и поплаките на граѓаните пред
институциите за заштита на човековите права, поврзани
токму со непочитувањето на таквите усвоени добри закони.
Канцеларијата за правни совети на граѓаните, позната како
ALAC (Advocacy&Legal Advice Centre), која во соработка и
со поддршка од седиштето на Transparency international во
Берлин, функционира во рамките на невладината организација
Транспарентост-Нулта корупција, со седиште во Скопје,
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претставува еден многу важен инструмент во рацете на
граѓаните каде што секојдневно можат да ги пријават сите
случаи на непочитување и прекршување на законите. Поплаките
на граѓаните до оваа канцеларија се однесуваат на сите сфери
на општественото живеење и на сите сегменти на она што се
нарекува државна и јавна администрација.
Прирачникот има цел да ги запознае граѓаните со уставните
темелни вредности и принципи, механизмите за заштита на
правата на човекот и граѓанинот, како и да ги охрабри граѓаните
активно да учествуваат во борбата против корупцијата. Убедени
сме дека борбата против корупцијата е заедничка борба и
дека улогата на невладиниот сектор во поттикнувањето на
граѓанската реакција кон оваа појава е незаменлива.
Потребата за подготовка на ваквиот труд произлезе од
секојдневните контакти и забелешки на граѓаните во
канцеларијата за правни совети, поврзани со проблемите и
тешкотиите при остварувањето на нивните права во управната
постапка пред органите на државната администрација и
целокупната јавната администрација, како и случаите поврзани
со корупцијата.
Прирачникот ќе придонесе за афирмацијата, остварувањето,
почитувањето, заштитата и унапредувањето на правата на
човекот и граѓанинот на Република Македонија, а во оваа насока
и за намалување на можностите на корупцијата. Доследното
спроведување на законите и надлежностите претставува
најдобар лек за борбата против корупцијата. Граѓаните треба
да бидат свесни дека јавната администрација е нивниот сервис,
исто како што и јавна администрација треба да биде свесна за
нејзината обврска кон граѓаните, дури и го прекршува законот
ако не им го нуди тоа на граѓаните.
Мисијата на секоја влада би требало да биде остварувањето и
исполнувањето на правата и барањата на граѓаните.

М-р Сузана Салиу
Потпретседател на ТНК
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1. Темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

-oсновните слободи и права на човекот и граѓанинот признати
во меѓународното право утврдени со Уставот на Република
Македонија,
- слободното изразување на националната припадност,
- владеење на правото,
- поделба на државната власт на законодавна, извршна и
судска,
- политичкиот плурализам и слободните непосредни и
демократски избори,
- правната заштита на сопственоста,
- слободата на пазарот и претприемништвото,
- хуманизмот, социјалната правда и солидарноста,
- локалната самоуправа,
- уредувањето и хуманизацијата на просторот, и заштита и
унапредување на животната средина и на природата,
- почитувањето на општоприфатените норми на меѓународното
право,
- соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат
на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни
институции на сите нивоа. (Чл. 8 и амандман VI од Уставот).
2. Принципи на уставниот поредок поврзани со правата на
човекот и граѓанинот
- Во Република Македонија суверенитетот произлегува од
граѓаните и им припаѓа на граѓаните,
- граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на
Република Македонија,
- граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите
и правата независно од полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло, политичкото и верското
уверување, имотната и општествената положба,
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- граѓаните се еднакви пред Уставот и законите,
- физичкиот и моралниот интегритет на човекот се
неприкосновени,
- се забранува секој облик на мачење, нечовечко или
понижувачко однесување и казнување,
- слободата на човекот е неприкосновена,
- лицето кое е незаконски лишено од слобода, притворено или
незаконски осудено, има право на надомест на штета и други
права утврдени со закон,
- се гарантира правото на жалба,
- се гарантира слободниот пристап на информациите, слободата
на примање и пренесување информации,
- секој граѓанин има право да поднесува претставки до државните
органи и другите јавни служби и на нив да добие одговор,
- странците во Република Македонија уживаат слободи и
права гарантирани со Уставот, под услови утврдени со закон и
меѓународни договори,
- секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно
место,
- секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен
одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат,
- секој граѓанин може да се повикува на заштита на слободите и
правата утврдени со Уставот пред судовите и Уставниот суд на
Република Македонија во постапка заснована врз начелата на
приоритет и итност,
- граѓанинот има право да биде запознаен со човековите права
и основни слободи и активно да придонесува, поединечно или
заедно со други за нивно унапредување и заштита,
- законите и другите прописи не можат да имаат повратно
дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за
граѓаните,
- се забранува политичко организирање и дејствување во
органите на државната управа.
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3. Општа управна постапка

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Секоја управна постапка се регулира и се спроведува врз основа
на „Закон за општа управна постапка“ („Службен весник на Р.
Македонија“ бр. 38/2005 и бр. 110/2008).
Управните постапки се секојдневни постапки со кои се соочуваат
граѓаните при остварување на нивните права, обврски или
правни интереси пред министерствата, другите органи на
државната управа, други лица на кои со закон им е доверено
да вршат јавни овластувања, органите на општината и на градот
Скопје.
3. 1. Администрацијата како сервис на граѓаните
Начелото за сервисна ориентација на органите и начелото
на давање помош на неука странка се само едни од многу
важните начела за кои треба да се грижат органите при водењето
на една управна постапка. Од содржината на овие начела
произлегува и суштината на постоењето на администрацијата,
дека администрацијата е сервис на граѓаните.
Незнаењето и неукоста на странката и на другите лица кои
учествуваат во постапката не смеат да бидат на штета на
правата што им припаѓаат според законот. Органот што ја води
постапката треба да биде максимално транспарентен и да се
грижи за информираноста на странката за текот на постапката.
3. 2. Рок за издавање решение
Кога постапката се поведува по барање на странката, односно
по службена должност, ако е тоа во интерес на странката, а
пред донесување на решението не е потребно да се спроведува
посебна испитна постапка, надлежниот орган е должен да донесе
решение во рок од 15 дена, а најдоцна во рок од 30 дена, ако со
посебен пропис не е определен пократок рок.
Ако надлежниот орган против чие решение е допуштена
жалба, не го донесе решението и не го достави до странката
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во пропишаниот рок, странката има право на жалба како да е
одбиено нејзиното барање, доколку не е утврдено поинаку со
закон.
Со заклучок се одлучува за прашањата што се однесуваат на
постапката.
Против заклучокот може да се изјави посебна жалба, само кога
е тоа изречно предвидено со закон, жалбата против заклучокот
се изјавува преку првостепениот орган кој го донел решението
или заклучокот до второстепениот орган кој е надлежен да
одлучува по жалбата.
3. 3. Враќање на поранешна состојба
На странката која од оправдани причини пропуштила во
определениот рок да изврши некое дејствие на постапката и
поради тоа пропуштање е исклучена од вршење на ова дејствие,
ќе и се дозволи, по нејзин предлог, враќање во поранешната
состојба. Враќање во поранешната состојба ќе се дозволи и во
случај кога странката со очигледен пропуст го пречекорила
рокот, но поднесокот сепак е примен од надлежниот орган
најдоцна три дена по истекот на рокот, ако странката поради
задоцнувањето би загубила некое право.
3. 4. Право на жалба
Против решението донесено во прв степен странката има право
на жалба.
По жалба против првостепеното решение на државна управа,
решава Комисија за решавање во управна постапка во втор
степен при Владата на Република Македонија.
По жалба против првостепено решение на орган во состав
на органот на државната управа, решава функционерот кој
раководи со органот на државната управа.
По жалба против првостепено решение на правно и друго лице
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со јавни овластувања, решава органот определен со закон.
По жалба против решенијата донесени од градоначалникот,
решава надлежното министерство, односно Министерството за
локална самоуправа.

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот
на решението, ако не е поинаку определено со закон. Рокот
за жалба за секое лице и за секој орган на кои им се доставува
решението, се смета од денот на доставувањето на решението.
Во текот на рокот на жалба, решението не може да се изврши,
освен кога се работи за преземање на итни мерки како, на
пример, од јавен интерес, што не можат да се одлагаат, а фактите
врз кои решението треба да биде засновано се утврдени или
барем се сторени веројатни, или ако поради одлагање на
извршувањето на некоја странка би и била нанесена штета што
не би можела да се надомести.
3. 5. Жалба кога првостепеното решение не е донесено
Ако жалба изјавила странка по чие барање првостепениот
орган не донел решение, второстепениот орган ќе бара
првостепениот орган да му ги соопшти причините поради кои
не е донесено решение во рокот. Ако најде дека не е донесено
решение во рокот поради оправдани причини или поради вина
на странката, на првостепениот орган ќе му определи рок за
донесување на решение кој не може да биде подолг од 30 дена.
Ако причините поради кои не е донесено решение во рокот не
се оправдани, второстепениот орган ќе бара второстепениот
орган да му ги испрати списите на предметот.
Ако второстепениот орган може да ја реши работата според
списите на предметот, ќе донесе свое решение, а ако не може, сам
ќе ја спроведе постапката и со свое решение ќе ја реши работата.
По исклучок, ако второстепениот орган најде дека постапката
побрзо и поекономично ќе ја спроведе првостепениот орган,
ќе му наложи да го стори тоа и собраните податоци да му ги
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достави во определен рок, и потоа сам ќе ја реши работата.
Ваквото решение е конечно.
3. 6. Рок за донесување решение по жалба
Решение по жалба мора да се донесе и да се достави на странката
штом е тоа можно, а најдоцна во рок од два месеца сметајќи од
денот на предавањето на жалбата, ако со посебен пропис не е
определен пократок рок.
3. 7. Вонредни правни средства
Во управната постапка освен правото на жалба како
редовен правен лек, може да се бара и ПОВТОРУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА.
Постапката окончана со решение против кое нема редовно
правно средство во управната постапка ќе се повтори ако:
1) се дознае за нови факти или се најде или се стекне можност
да се употребат нови докази кои, сами или во врска со веќе
изведените и употребените докази, би можеле да доведат до
поинакво решение ако тие факти, односно докази биле изнесени
или употребени во поранешната постапка,
2) решението е донесено врз основа на лажна исправа или лажен
исказ на сведок или вештак, или ако дошло како последица од
некакво дело казниво според Кривичниот законик,
3) решението се заснова врз пресуда донесена во кривична
постапка, а таа пресуда е правосилно укината,
4) решението е поволно за странката и е донесено врз основа на
невистинити наводи на странката, со кои органот што ја водел
постапката бил доведен во заблуда,
5) решението на органот што ја водел постапката се заснова врз
некое претходно прашање, а надлежниот орган тоа прашање
подоцна го решил поинаку во суштествените точки,
6) во донесувањето на решението учествувало службено лице
кое според законот морало да биде изземено,
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7) решението го донело службеното лице на надлежниот орган
што не било овластено за негово донесување,
8) колегијалниот орган што го донел решението не решавал во
составот предвиден со важечките прописи или ако за решението
не гласало пропишаното мнозинство,
9) на лицето кое требало да учествува во својство на странка не
му била дадена можност да учествува во постапката и
10) странката не ја застапувал застапникот по закон, а според
законот требало да ја застапува.
Повторување на управната постапка може да бара странката, а
органот што го донел решението со кое постапката е окончана
може да поведе повторување на постапката по службена
должност.
Странката е должна во предлогот за повторување на постапката
да ги направи веројатни околностите врз кои го засновува
предлогот, како и околноста дека предлогот е ставен во
законски рок.
Странката може да бара повторување на постапката во рок од
еден месец, а најдоцна во рок од 5 години.
Предлогот за повторување на постапката се предава или се
испраќа на органот што решавал во прв степен, или на органот
што го донел решението со кое е окончана постапката.
3. 8. Барање за заштита на законитоста
Против правосилно решение донесено во работа во која не
може да се води управен спор, а судска заштита не е обезбедена
ни надвор од управниот спор, јавниот обвинител на Република
Македонија има право да поднесе БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА
ЗАКОНИТОСТА ако смета дека со решението е повреден
законот.
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Барање за заштита на законитоста може да се поднесе во рок од
еден месец од денот кога решението му е доставено на јавниот
обвинител на Република Македонија, а ако не му е доставено, во
рок од шест месеци од денот на доставувањето на странката.
3. 9. Поништување и укинување по правото на надзор
Решението што е конечно во управната постапка, надлежниот
орган ќе го поништи по правото на надзор ако:
1) Решението го донел стварно ненадлежен орган во иста работа,
а порано е донесено правосилно решение со кое таа управна
постапка е решена поинаку;
2) Решението го донел еден орган без согласност, потврда,
одобрение или мислење на друг орган, а ова е потребно според
законот или друг пропис заснован врз закон;
3) Решението го донел месно ненадлежен орган;
4) Решението е донесено како последица од принуда, изнуда,
уцена, притисок или друго недозволено дејствие.
3. 10. Укинување и менување на правосилно решение со
согласност или по барање на странката
Ако со правосилно решение странката стекнала некое
право, а органот што го донел тоа решение смета дека во
тоа решение неправилно е применет материјалниот закон,
може да го укине или да го измени решението заради
негово усогласување со законот само ако странката која
врз основа на тоа решение стекнала право се согласи со
тоа и ако со тоа не се повредува правото на трето лице.
3. 11. Вонредно укинување
Извршното решение може да се укине само ако тоа е
потребно со цел отстранување на тешка и непосредна
опасност по животот и здравјето на луѓето, јавната безбедност,
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јавниот мир и поредок или по јавниот морал, ако тоа не
би можело да се отстрани успешно со други средства
со кои помалку би се засегнувало во стекнатите права.
3. 12. Огласување на решението за ништовно
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За ништовно се огласува решението кое во управната постапка
е донесено во работа од судска надлежност, или во работа за
која воопшто не може да се решава во управната постапка кое
со своето извршување би можело да се предизвика некое дело
казниво според Кривичниот законик и во други закони, чие
извршување воопшто не е можно.
3. 13. Надзор од страна на управната инспекција
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите
на Законот за општата управна постапка, како и прописите
донесени врз основа на него, врши управната инспекција која
функционира во рамките на Министерството за правда.
4. Институции за заштита на човековите права
4. 1. Народен првобранител (Омбудсман)
Институцијата Народен правобранител, позната во светот како
Омбудсман, претставува една од најважните институции за
заштита на човековите права. Институцијата е уставна категорија
и е основана врз Законот за народниот правобранител.
Според Уставот и Законот, Народниот правобранител е орган
на Република Македонија кој ги штити уставните и законските
права на граѓаните и на сите други лица кога им се повредени
со акти, дејствија и пропуштања на дејствија од органите на
државната управа, од други органи и организации што имаат
јавни овластувања и кој презема дејствија и мерки за заштита
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на начелата на недискриминација и соодветна и правична
застапеност на припадниците на заедниците во органите
на државната власт, органите на единиците на локалната
самоуправа и јавните установи и служби.
Народниот правобранител е најголемиот контролор на работата
на државната и јавната администрација.
Во постапката, Народниот правобранител може да се повика и
на начелото на ПРАВИЧНОСТ.
Народниот правобранител презема дејствија и мерки за
заштита од неоправдано одолжување на судските постапки
или несовесно и неодговорно вршење на работите на судските
служби, не повредувајќи ги принципите на самостојност и
независност на судската власт.
Народниот правобранител нема надлежности да интервенира
во судските одлуки.
Народниот правобранител особено ги следи состојбите на
почитувањето и заштитата на уставните и законските права
на приведените, притворените лица што издржуваат казна
затвор или воспитно-поправна мерка во казнено-поправните
и воспитно-поправните установи, како и на лицата на кои
слободата на движење им е ограничена (психијатриски болници
и слично).
Народниот правобранител, исто така, обезбедува посебна
заштита на правата на децата, лицата со посебни потреби
и на ЛИЦАТА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ТОРТУРА И ДРУГ ВИД НА
СВИРЕПО, НЕЧОВЕЧКО ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ
ИЛИ КАЗНУВАЊЕ, во органите, организациите и установите во
кои слободата на движење е ограничена.
Постапката пред Народниот правобранител е неформална,
лесна, брза, бесплатна и претставката со која се иницира
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постапката нема пропишана форма.
Народниот правобранител ќе констатира дека се повредени
уставните и законските права на граѓаните, може:
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- да даде препораки, предлози, мислења и укажувања за начинот
на отстранување на констатираните повредни;
- да предложи повторно да се спроведе определена постапка
согласно законот;
- да покрене иницијатива за поведување на дисциплинска
постапка против службено, односно одговорно лице и
- ДА ПОДНЕСЕ БАРАЊЕ ДО НАДЛЕЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА
ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА КАЗНЕНА
ОДГОВОРНОСТ.
Кога Народниот правобранител, исто така, кога ќе констатира
дека се повредени правата на граѓаните и доколку оцени дека
извршувањето на управниот акт ќе произведе ненадоместлива
штета за правото на заинтересираното лице, ќе бара:
- времено одложување на извршувањето на управниот акт до
одлуката на второстепениот орган и
- времено одложување на извршувањето на управниот акт до
донесување одлука од надлежниот суд.
Органите пред кои постапува Народниот правобранител се
должни да соработуваат со него и, на негово барање, да му ги
обезбедат сите докази, податоци и информации, без оглед на
степенот на доверливост, и да му овозможат спроведување на
постапката.
4. 2. Уставен суд
Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката
кој ја штити уставноста и законитоста.
Уставниот суд, исто така, ги штити слободите и правата на
човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата
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на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување
на мислата, политичкото здружување и дејствување, и
забраната на дискриминација на граѓаните по основа на
пол, раса, верска, национална, социјална и политичка
припадност.
Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.
4. 3. Судови
Судовите ГИ ШТИТАТ СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ И
ГРАЃАНИНОТ И НА ДРУГИТЕ СУБЈЕКТИ.
Судовите судат и своите одлуки ги засноваат врз основа на
Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во
согласност со Уставот.
Целите и функциите на судската власт опфаќаат:
- непристрасно применување на правото независно од
положбата и својството на странките,
- заштита, почитување и унапредување на човековите права и
основни слободи,
- обезбедување еднаквост, рамноправност, недискриминација
по кој било основ,
- обезбедување правна сигурност врз основа на владеење на
правото.
Постапката пред судот се уредува со закон и се заснова врз
следните начела:
Законитост и легитимност, рамноправност на странките, СУДЕЊЕ
ВО РАЗУМЕН РОК, ПРАВИЧНОСТ, јавност, контрадикторност,
двостепеност, зборност, усност, непосредност, право на
одбрана, односно застапување, слободна оцена на доказите,
економичност.
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4. 4. Видови на судови
Во судскиот систем, судската власт ја вршат основните судови,
апелационите судови, Управниот суд и Врховниот суд на
Република Македонија.

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Основните судови се основаат за една или повеќе општини чие
подрачје е определено со закон. Основните судови согласно
стварната надлежност, судат во прв степен и се основаат
како судови со основна надлежност и судови со проширена
надлежност.
Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе
судови од прв степен.
Седиштата на апелационите судови се во Битола, Гостивар,
Скопје и Штип.
4. 5. Управниот суд е надлежен да решава:
- за законитоста на поединечните акти донесени во изборната
постапка и на поединечните акти за избори, именување и
разрешување на носители на јавни функции ако тоа е определено
со закон,
- за законитоста на актите на државните органи, Владата и на
носителите на јавните овластувања, однесени во форма на
пропис ако тие ги уредуваат поединечните односи,
- за спор што ќе произлезе од спроведувањето и извршувањето
на одредбите на концесиските договори, договорите за јавни
набавки кои се од јавен интерес, и за секој договор во кој една од
страните е државен орган, организација со јавни овластувања,
јавно претпријатие, општините и градот Скопје склучен од јавен
интерес или заради вршење јавна служба,
- против поединечни акти на органите на државната управа,
Владата, други државни органи, општините и градот Скопје,
организации утврдени со закон и на правни и други во вршењето
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на јавните овластувања (носители на јавни овластувања), кога
за решавање во втор степен против таквиот акт, не е обезбедена
друга правна заштита и
- одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката,
меѓу општините и градот Скопје, меѓу општините на градот
Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу
општините и градот Скопје и носителите на јавните овластувања
ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите
не е предвидена поинаква судска заштита.
4. 6. Врховниот суд
Врховниот суд на Република Македонија е надлежен:
- да решава во втор степен против одлуките на своите совети
кога тоа е определено со закон,
- да решава во трет и последен степен по жалбите против
одлуките на апелационите судови,
- да решава во втор степен по жалба на одлука на Управниот суд
во случаите предвидени со закон,
- да решава по вонредни правни лекови против правосилните
одлуки на судовите и одлуките на своите совети кога тоа е
определено со закон,
- да решава за судир на надлежност меѓу основните судови
од подрачјето на различни апелациони судови, судир на
надлежност меѓу апелациони судови, судир на надлежност меѓу
Управниот суд и друг суд, и да решава за пренесување на месна
надлежност кај овие судови,
- да одлучува, по барање на странките и другите учесници во
постапката, за повреда на правото на судење во разумен рок,
во постапка утврдена со закон пред судовите во Република
Македонија.
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4. 7. Судски совет на Република Македонија
Согласно член 2 од Законот за судскиот совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот
совет на Република Македонија е самостоен и независен орган
на судството. Советот ја обезбедува и ја гарантира самостојноста
и независноста на судската власт преку остварување на своите
функции согласно Уставот и законите.
КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Советот е надлежен :
- да ги избира и разрешува судиите,
- да ги избира и разрешува претседателите на судовите,
- да утврдува престанување на судиска функција,
- да ја следи и оценува работата на судиите,
- да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите,
- да одлучува за одземање на имунитет на судија,
- да одлучува за барање за одобрување притвор на судија,
- да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните и
правните лица за работата на судиите и судовите,
- да постапува по претставки и поплаки на граѓани и правните
лица за работата на судиите и судовите, како и други
надлежности.
4. 8. Јавно обвинителство
Согласно член 2 од Законот за јавно обвинителство („Службен
весник на РМ“ бр. 150/2007), јавното обвинителство е единствен и
самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривичните
дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други
работи утврдени со закон.
Јавниот обвинител функцијата ја врши законски, непристрасно и
објективно, ги почитува и ги заштитува слободите и правата
на човекот и граѓанинот и правата на другите правни
субјекти и во рамките на своите надлежности се грижи, во име
на општеството, за ефикасност на кривично-правниот систем.
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4. 9. Совет на јавните обвинители
Согласно член 9 од Законот за јавните обвинители („Службен
весник на РМ“ бр. 150/2007), Советот е надлежен да:
- дава мислење на Владата на Република Македонија по
предлогот за именување и разрешување на јавниот обвинител
на Република Македонија,
- ги избира и разрешува јавните обвинители,
- утврдува престанување на функцијата јавен обвинител
и одлучува во втор степен во постапка за утврдување на
дисциплинската одговорност на јавните обвинители,
- одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на
функцијата јавен обвинител,
- ја следи работата на јавните обвинители врз основа на оцената
за нивната работа согласно Законот за јавно обвинителство,
- одлучува за привремено оддалечување од функцијата јавен
обвинител,
- постапува по претставки и поплаки на граѓани и правни лица
за работата на јавните обвинители, како и за други работи.
4. 10. Државно правобранителство на Република Македонија
Согласно Законот за државен правобранител, Државниот
правобранител на РМ презема мерки и правни средства
заради заштита на имотните права и интереси на Република
Македонија.
5. Кривични дела против слободите и правата на човекот и
граѓанинот предвидени во Кривичниот законик на РМ
Чл. 137 – Повреда на рамноправноста на граѓаните,
Чл. 138 – Повреда на правото на употреба на јазикот и писмото,
Чл. 139 – Присилба,
Чл. 140 – Противправно лишување од слобода,
Чл. 141 – Грабнување,

22

Антикорупциски прирачник

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Чл. 142 – Мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко
постапување и казнување,
Чл. 143 – Малтретирање во вршење на службата,
Чл. 144 – Загрозување на сигурноста,
Чл. 145 – Нарушување на неповредливоста на домот,
Чл. 146 – Противзаконско вршење претрес,
Чл. 147 – Повреда на тајноста на писма или други пратки,
Чл. 148 – Неовластено објавување на лични записи,
Чл. 149 – Злоупотреба на лични податоци,
Чл. 149-а – Спречување на пристап кон јавен информатички
систем,
Чл. 150 – Неовластено откривање тајна,
Чл. 151 – Неовластено прислушување и тонско снимање,
Чл. 152 – Неовластено снимање,
Чл. 153 – Повреда на правото на поднесување правно средство,
Чл. 154 – Спречување на печатење и растурање печатени
работи,
Чл. 155 – Спречување или смеќавање јавен собир,
Чл. 156 – Повреда на правото на штрајк,
Чл. 157 – Повреда на авторско право и сродни права.
За овие кривични дела предвидена е казна затвор и до пет
години.
6. Корупција
6. 1. Што е корупција?
За корупција се смета секој облик на злоупотреба на јавните
овластувања заради лична добивка. Таквото одредување е
широко и покрива голем круг на појави. Јавното мнение и
политичкиот начин на говор под поимот корупција подразбираат
сосема различни општествени појави: организиран стопански
криминал, лошо владеење, осиромашување на граѓаните,
човечка превртливост и самоволност на власта.
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Согласно Цивилната Конвенција за спречување на
корупцијата, под корупција се подразбира барање, нудење,
давање или прифаќање (директно или индиректно) поткуп или
било кое друго несоодветно предимство или проспект, со што
се попречува совесното извршување на која било должност
или однесување што се бара од лицето кое прима поткуп за
несоодветно предимство и поради тоа оваа појава претставува
најголема закана за владеењето на правото, демократијата и
човековите права, чесноста и социјалната правда, го спречува
економскиот развој и го доведува во опасност јасното и чесно
функционирање на пазарната економија. Оваа Конвенција е
донесена во Стразбур, на 23-24 јуни 1999 година. Од страна на Р.
Македонија е ратификувана на 23.1.2002 година и е објавена во
Службен весник на РМ бр. 13/02.
Иако со првиот Закон за спречување на корупцијата („Службен
весник на РМ“ бр. 28/2002) не беше дефинирана корупцијата, со
измените и дополнувањата на овој закон (бр. 46/2004)од 2004),
оваа појава се дефинира како искористување на функцијата,
јавното овластување, службена должност и положба за
остварување на каква и да е корист за себе или за друг.
6. 2. Што е судир на интереси?
Согласно член 3 од Законот за спречување судир на интереси
(пречистен текст „Службен весник на РМ“ бр. 128/2009), судир на
интереси подразбира судир на јавните овластувања и должности
со приватниот интерес на службеното лице, во кој службеното
лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз
вршењето на неговите јавни овластувања и должности.
Надлежна за спроведување на Законот за спречување на
судир на интереси е Државната комисија за спречување на
корупцијата. Комисијата меѓу друго разгледува случаи на судир
на јавниот и приватниот интерес утврдени со овој или друг
закон ги изрекува мерките утврдени со овој закон, ја известува
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Постапката за утврдување на судир на интереси Државната
комисија ја спроведува врз основа на начелата на законитост,
доверливост, објективност, неселективност и нерпистрасност.
Постапката ја поведува по службена должност, по барање на
службено лице, врз основа на пријава на друго лице и по барање
на функционерот кој раководи со органот. Постапката може да
се поведе и врз основа на анонимна пријава, доколку наводите
во истата се оправдани. Комисијата за потребите на постапката
и утврдување на фактичката состојба, прибира документи,
податоци и информации од физички и правни лица, како и од
службено лице. (Чл. 22 од Законот за спречување на судир на
интереси).
- „јавни овластувања и должности“ подразбира остварување
на работи од јавен интерес под еднакви услови во материјална
и нематеријална смисла,
- „приватен интерес“ подразбира материјален или нематеријален интерес на службеното лице што може да влијае врз
неговото одлучување при вршењето на јавните овластувања и
должности,
- „корист, лична корист или користољубие“ подразбира
стекнување на имот и имотни права или други права (материјални
и нематеријални) што на лицето не треба да му припаѓаат,
- „блиски лица“ се лицата во брачна или вонбрачна заедница со
службеното лице, роднини по крв во права линија и 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,
- „подарок“ во смисла на горенаведениот закон подразбира
пари, хартии од вредност, предмети, права и други услуги
понудени на службеното лице за вршење односно невршење
јавно овластување или должност,
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- „јавен интерес“ е поширок општествен интерес за општото
добро и напредок на сите граѓани под еднакви услови
во материјална и нематеријална смисла, којшто може да
биде загрозен со предизвикување штета од материјална
и нематеријална природа поради настанување судир на
приватниот со јавниот интерес,
- „службено лице“ во смисла на Законот за спречување на
судир на интереси се Претседателот на РМ, пратениците,
градоначалниците, амбасадорите и другите именувани лица
на РМ во странство, избраните и именуваните лица од и во
Собранието на РМ и Владата на РМ, органите на државната управа
и другите државни органи, органите на судската власт, јавните
претпријатија, установи, други правни лица на централната
и локалната власт, државните службеници и вработените на
органите на државната управа и други државни органи, органите
на судската власт, јавните претпријатија, установи, други правни
лица на централната и локалната власт, советниците во советите
на општините, советниците во Советот на градот Скопје, како и
лица вработени преку агенциите за привремено вработување
со овластување, утврдени со закон.
6. 3. Забрана за примање подароци
Согласно член 15 од Законот за спречување судир на
интереси, службеното лице при вршењето на јавните
овластувања и должности не смее да прима подарок, освен во
случаите утврдени со Законот за користење и располагање со
работите на државните органи.
6. 4. Право на пријавување на корупција
Секој има право да спречи или да пријави корупција и судир
на интереси, односно случај што претставува користење на
функцијата, јавните овластувања, службената должност
и положба, со која се остварува лична корист или му се
нанесува штета на друг, без да трпи било какви последици.
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(Чл. 4 став 3 од Законот за спречување на корупција).
Органи за пријавување корупција
Државна комисија за спречување на корупцијата
www.dksk.org.mk тел: 02 3215 377
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Министерство за внатрешни работи
- Одделение за организиран криминал и корупција
www.moi.gov.mk тел: 02 199
Јавно обвинителство
- Одделение за организиран криминал и корупција
Други институции за борба против корупцијата
- Управа за спречување на перење пари,
www.dspp.gov.mk тел: 02 3297 540
- Финансиска полиција,
www.finance.gov.mk тел: 02 3106 645
- Царинска управа,
www.customs.gov.mk тел: 198
- Управа за јавни приходи,
www.ujp.gov.mk тел: 02 3299500
- Биро за јавни набавки,
www.javni-nabavki.finance.gov.mk тел: 3111074
- Државен завод за ревизија,
www.dzr.gov.mk тел: 3211262
- Агенција за конфискација на имот.
www.pravda.gov.mk тел: 02 3240061.
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7. Центар за правни совети на граѓани
ALAC (Advocacy & Legal Advice Center)
7. 1. Што е ALAC?
Во рамките на невладината организација ТранспарентностНулта корупција функционира канцеларијата за правни совети
и помош на граѓаните, позната како ALAC, чијшто работа е
директно поддржана и од седиштето на Transparency International во Берлин. Актуелно, ALAC функционира во 35 земји низ
светот, од кои во шест земји на поранешната СФРЈ (Хрватска,
Босна, Србија, Црна Гора, Косово и Македонија). Бројот на овие
канцеларии се зголемува перманентно, со отварање нови
канцеларии низ разни држави низ светот.
Главната мисија на ALAC е да им пружи помош на сите тие кои на
било кој начин се жртви или сведоци на корупцијата, на лошото
владеење и управување, и кои се жртви на непочитување на
основните човекови права и слободи од страна на државните
институции. На овој начин, ги охрабрува граѓаните активно да
се вклучат во борбата против корупцијата и унапредувањето на
демократските процеси во земјата.
7. 2. Што може да направи ALAC?
- да прими на разговор граѓани и во врска со тоа да им ги дава
најдобрите правни совети и упатства,
- да ги запознае граѓаните со нивните права,
- да ги разгледува претставките и поплаките на граѓаните,
поврзани со корупција и судир на интереси и оние поврзани
со повреда на човековите права од страна на јавната
администрација и други органи кои поседуваат информации од
јавен карактер,
- да ги достави на надлежните претставките поврзани со
корупција и злоупотреби на јавната функција и овластувања до
соодветните органи (полиција, јавно обвинителство, Државна
комисија за спречување на корупцијата и до други институции),
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- да посредува меѓу граѓаните и јавната администрација,
- да дава предлози и мислења за подобрување на домашното
законодавство и работата на јавната администрација,
- да ги анимира и актуализира проблемите во определена
општествена област, како пред јавноста, така и пред највисоките
државни институции и друго.
7. 3. Кој може да бара помош во ALAC?
КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Секое лице, вклучувајќи ги и странските државјани кои сметаат
дека се жртви и сведоци на корупција во Република Македонија,
како и жртви на повреда на човековите права од страна на
јавната администрација.
7. 4. Каква е постапката пред ALAC?
Постапката пред ALAC е неформална, брза, ефикасна и
бесплатна.
Претставката може да се поднесе усно, со лично доаѓање на
граѓанинот, преку пошта или електронска пошта. Претставката
нема одредена пропишана форма.
7. 5. Какви резултати можете да очекувате?
Освен што ќе ги добиете најдобрите правни совети и упатства,
ALAC може веднаш да ги запознае институциите на кои се
однесува претставката и да побара разрешување на проблемот,
оставарување на правото на граѓанинот, почитување на
принципите на транспарентност и владеење на правото, да ги
достави на надлежност до соодветните органи претставките
поврзани со корупција и судир на интереси.
Обраќањата и дописите на ALAC, се во вид на барање
информации од јавен карактер, на мислења, информации и
препораки.

Антикорупциски прирачник

29

Разговорите во ALAC се искрени, пријателски и доверливи.
На лицата што се обраќаат им се гарантира дискреција и заштита
на личните податоци.
Лицата кои се обраќаат не смеат да имаат никакви негативни
последици поради нивните пријави.
7. 6. Пред кои органи и институции постапува ALAC?
Пред сите државни органи и институции кои согласно Законот
за слободен пристап до информации од јавен карактер
(„Службен весник на РМ“ бр. 13/2006), се назначени како
поседувачи на информации од јавен карактер (законодавна,
извршна и судска власт).
При секое обраќање пред органите пред кои постапува ALAC
се повикува на Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер. На овој начин го промовира и го афирмира
правото за слободен пристап до информации, како и принципот
на транспарентното и отчетно работење на државните
иснтитуции.
7. 7. Како да се контактира ALAC?
- ALAC функционира во рамките на Транспарентност-Нулта
корупција, која се наоѓа во Скопје, ул. Наум Наумовски Борче бр.
58,
- со лично доаѓање во канцеларијата,
- преку телефон или факс 321-7000. Приемот се закажува
по претходниот телефонски разговор со контакт лица на
канцеларијата,
- преку електронска пошта info@transparency.org.mk,
Повеќе информации за ALAC и Транспарентност-Нулта корупција
ќе можете да најдете на веб-страницата www.transparency.org.mk
Kанцеларијата работи секој ден.
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8. Кривични дела поврзани со корупција предвидени во
Кривичниот законик на РМ
Чл. 162 – Поткуп при избори

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

(1) Тој што на лице со избирачко право му нуди, му дава или
му ветува подарок или друга лична корист, со намера да го
придобие да го врши, да не го врши или да го врши избирачкото
право во определена смисла, ќе се казни со затвор од најмалку
пет години.
(2) Со казната од став (1) ќе се казни и лице со избирачко право
кое ќе бара за себе подарок или друга корист, или ќе прими
подарок или друга корист за да го врши, да не го врши или како
да не го врши избирачкото право.
Чл. 247 – Измама
(1) Тој што со намера за себе или за друг да прибави
противправна имотна корист ќе доведе некого во заблуда со
лажно прикажување или со прикривање факти, или ќе го држи
во заблуда и со тоа ќе го наведе да стори или да не стори нешто
на штета на својот или туѓ имот, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
(2) Ако сторената штета е од помала вредност, а сторителот
целел кон тоа да прибави таква вредност, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(3) Ако сторената штета е од поголема вредност, сторителот ќе
се казни со затвор од три месеци до пет години.
(4) Ако сторената штета надминува значителна вредност,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
(5) Тој што делото од став 1 го сторил само со намера да оштети
друг, ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(6) Обидот за делото од ставовите 1 и 5 е казнив.
(7) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
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(8) За делото од ставовите 2 и 5, гонењето се презема по приватна
тужба.
Чл. 248 – Измама на купувачи
Тој што со намера ќе ги излаже купувачите, ќе пушти во промет
производи со ознака во која се внесени податоци што не
одговараат на содржината, видот, потеклото или квалитетот
на производот, или ќе пушти во промет производи што според
својата тежина или квалитет не одговараат на она што редовно се
претпоставува кај таквите производи, или производи без ознака
на содржината, видот, потеклото или квалитетот на производот
кога ваквата ознака е пропишана, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
Ако делото од став 1 го сторило правно лице, ќе се казни со
парична казна.
Чл. 253 – Неовластено примање подароци
(1) Тој што застапувајќи ги имотните интереси на некое правно
лице ќе побара или ќе прими награда, подарок или друга корист
за да се склучи или да не се склучи спогодба или да се изврши
или да не се изврши друго дејствие на штета на правното лице,
па поради тоа за правното лице ќе настапи поголема имотна
штета, ќе се казни со парична казна или со затвор од една до
три години.
(2) Наградата или подарокот ќе се одземат.
(3) Гонењето се презема по предлог.
Чл. 254 – Лажен стечај
Тој што со намера ќе избегне обврска за плаќање, ќе предизвика
стечај со привидно продавање на имот или негов дел, со
префрлање на средства на други сметки или отстапување без
надоместок или отуѓување со несразмерно ниска вредност,
со склучување лажни спогодби за долг или признавање на
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невистинити побарувања или со прикривање, уништување,
преправање или водење деловни книги, така што да не може
да се утврди неговата вистинска имотна состојба, ќе се казни со
затвор од една до пет години и со парична казна.
Чл. 255 – Предизвикување стечај со несовесно работење

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

Тој што знае дека самиот или некој друг како должник е
неспособен за плаќање со несразмерно ниска цена, со
прекумерно задолжување, со преземање на несразмерни
обврски, склучување или обновување договори со лица
неспособни за плаќање, со пропуштање да се оствари
побарување или на друг начин ги повредува своите должности
или управувањето со имотот, или при водењето на работите, и
со тоа ќе предизвика стечај, ќе се казни со затвор од три месеци
до три години.
Чл. 256 – Злоупотреба на постапка за присилно порамнување
или стечај
(1) Тој што во постапката за присилно порамнување или
во стечајната постапка ќе пријави лажно побарување или
побарување по лажен исплатен ред, за да оствари право кое не
му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(2) Доверител, член на одбор на доверители или стечаен
управител, тој за себе или за друг ќе прими имотна корист или
ветување на имотна корист, за да се донесе или да не се донесе
одлука во определена смисла, или на друг начин да оштети
барем еден доверител во постапката за порамнување или стечај,
ќе се казни со парична казна или затвор до три години.
(3) Со казната од став 1 ќе се казни тој што на доверител, член на
одборот на доверители или стечајниот управник, ќе му даде или
вети имотна корист заради остварување на делото став 1.
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Чл. 257 – Оштетување или повластување на доверители
(1) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице станало
неспособно за плаќање, со исплата на долг или на друг начин,
намерно ќе стави некој доверител во поповолна положба
оштетувајќи ги со тоа другите доверители, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три години.
(2) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице станало
неспособно за плаќање, со намера да ги изигра или оштети
доверителите, ќе признае невистинито побарување, ќе остави
лажен договор или со некое друго лажно дејствие ќе оштети
доверители, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапила имотна штета
од големи размери или поради тоа правното лице паднало под
стечај, сторителот ќе се казни со затвор една до десет години.
Чл. 273 – Перење пари и други приноси од казниво дело
(1) Тој што ќе пушти во оптек или промет, прими, преземе, замени
или раситни пари или друг имот што го прибавил со казниво
дело или за кој се знае дека е прибавен со казниво дело, или
со претворање, промена, пренос или на друг начин ќе прикрие
дека потекнува од таков извор или ќе ја прикрие неговата
локација, движење или сопственост, ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(2) Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни и тој што
поседува или употребува имот или предмети за кои знае
дека се прибавени со извршување на казниво дело или со
фалсификување на исправи, непријавување на факти или на
друг начин ќе прикрие дека потекнуваат од таков извор, или ќе
ја прикрие нивната локација, движење и сопственост.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено во банкарско,
финансиско или друго стопанско работење или ако со
разделување на трансакцијата ја избегнува должноста за
пријавување на случаите определени со закон, сторителот ќе се
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казни со затвор од најмалку три години. Тој што ќе го стори делото
од ставовите 1 и 2, а бил должен и можел да знае дека парите и
другата имотна корист се прибавени со казниво дејствие, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(4) Тој што ќе го стори делото од ставовите 1, 2 и 3, а бил должен и
можел да знае дека парите, имотот и други приноси од казниво
дело се прибавени со казниво дело, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(5) Тој што делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе го стори како член
на група или друго здружение што се занимава со перење
пари, противправно прибавување на имот или други приноси
од казниво дело, или со помош на странски банки, финансиски
установи или лица, ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(6) Службено лице, одговорно лице во банка, осигурително
друштво, друштво што се занимава со приредување игри на
среќа, менувачница, берза или друга финансиска установа,
адвокат, освен кога постапува како бранител, нотар или друго
лице кое врши јавни овластувања или работи од јавен интерес,
што ќе овозможи или ќе дозволи трансакција или деловен
однос, спротивно на неговата законска должност или ќе изврши
трансакција спротивно на забраната изречена од надлежен
орган или привремена мерка одредена од суд или нема да го
пријави перењето пари, имот или имотна корист, за кое дознало
во вршењето на својата функција или должност, ќе се казни со
затвор од најмалку пет години.
(7) Службено, одговорно лице во банка или друга финансиска
институција или лице кое врши работи од јавен интерес, кое
според закон е овластен субјект за примена на мерки и дејствија
за спречување на перење пари и други приноси од казниво
дело, кое неовластено ќе открие на клиент или на неповикано
лице податоци што се однесуваат на постапката на испитување
на сомнителни трансакции или на примена на други мерки и
дејствија за спречување на перење пари ќе се казни со затвор
од три месеца до пет години.
(8) Ако делото е сторено од користољубие или заради користење
на податоци во странство, сторителот ќе се казни со затвор од
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најмалку една година.
(9) Ако делото од ставот 7 на овој член е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(10) Ако постојат фактички или правни пречки за утврдување
на претходното казниво дело и гонење на неговиот сторител,
постоењето на такво дело се утврдува врз основа на фактичките
околности на случајот и постоењето на основано сомнение дека
имотот е прибавен со такво дело.
(11) Знаењето на сторителот, односно должноста и можноста да
знае дека имотот е прибавен со казниво дело, можат да бидат
утврдени врз основа на објективните фактички околности на
случајот.
(12) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
(13) Приносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето
не е можно од сторителот, ќе се одземе друг имот што одговара
на неговата вредност.
Чл. 275 – Измама при работење со хартии од вредност и
удели
(1) Тој што при преземање на акционерско друштво или пуштање
во промет хартии од вредност или удели и друга документација,
која се однесува на хартиите од вредност или уделите, врз
основа на невистината, нецелосна или пристрасна информација,
лажно ќе ја прикаже имотната состојба на правното лице кое ги
пушта во промет хартиите од вредност или уделите, податоците
за добивката или загубите, неговото финансиско работење или
други податоци за работењето на правното лице што влијаат
врз пазарната вредност на хартиите од вредност или уделите,
со што ќе наведе едно или повеќе лица да ги продаваат или
купуваат акциите или другите хартии од вредност или уделите,
ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што во правното лице
спротивно на својата должност за чување на деловна тајна, ќе
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соопшти на неовластено лице или на друг начин ќе искористи
податок кој претставува деловна тајна што влијае врз цената
на хартиите од вредност или уделите и со тоа ќе ги доведе во
нееднаква положба физичките или правните лица на пазарот на
хартиите од вредност или уделите.
(3) Одговорно лице во правно лице, лице со посебни
овластувања, друг вработен во правното лице, акционерите или
содружниците во правното лице или надворешен соработник
на правното лице што има пристап до внатрешни информации,
кое во своето работење ќе стекне доверливи информации или
други внатрешни информации или од значење за работењето на
правното лице и вредноста на хартиите од вредност или уделите
и нив неовластено самиот ќе ги искористи или ќе ги пренесе
на трето лице кое врз основа на тие информации со купување
или продавање на хартии од вредност или уделите на правното
лице или се обелоденуваат други невистинити податоци и ќе
прибави за себе или за друг поголема имотна корист, ќе се казни
со затвор од една до пет години.
(4)Тој што на пазарот на хартии од вредност ќе склучи трансакција
или ќе даде налог за тргување кој содржи невистинити податоци
за понудата, побарувачката или цената на хартиите од вредност,
ќе даде невистинити информации или ќе пропушти да даде
неопходни информации кои се однесуваат на цената на хартиите
од вредност или со друго лажно дејствие ќе предизвика заблуда
кај продавачите или купувачите на хартии од вредност, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(5) Ако со делото од ставовите 1, 2 и 3 сторителот прибавил за себе
или за друг поголема имотна корист или за друг предизвикал
поголема имотна штета, или се оштетени поголем број лица, или
предизвикал нарушување или растројство на пазарот на хартии
од вредност, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(6) Ако делото од став 1 го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
(7) Судот на сторителот ќе му изрече забрана за вршење на
професија, дејност или должност под условите определени со
членот 38-б од овој Кривичен законик.
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Чл. 281 – Оддавање и неовластено прибавување деловна
тајна
(1) Тој што на неповикано лице ќе му соопшти, ќе му предаде
или на друг начин ќе му ги направи достапни податоците што со
закон се прогласени за деловна тајна, како и тој што прибавува
вакви податоци со намера да ги предаде на неповикано лице, ќе
се казни со затвор од една до пет години.
(2) Тој што на неповикани лице ќе му соопшти, ќе му предаде
или на друг начин ќе му ги направи достапни податоците што
со пропис или со одлука на надлежен орган за управување се
прогласени за деловна тајна, ако оддавањето на овие податоци
предизвикало или можело да предизвика потешки штетни
последици, како и тој што прибавува вакви податоци со намера
да ги предаде на неповикано лице, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
(3) Ако податоците од ставовите 1 и 2 се од особена важност
или ако оддавањето, односно прибавувањето на податоците е
извршено заради нивно изнесување во странство, ќе се казни
со затвор од една до десет години.
Чл. 353 – Злоупотреба на службената положба и
овластување
(1) Службено лице кое со искористување на својата службена
положба или овластување, со пречекорување на границите на
своето службено овластување или со неизвршување на својата
службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква
корист, или на друг ќе му нанесе штета, ќе се казни со затвор од
шест месеци до три години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 ќе прибави поголема
имотна корист или ќе предизвика поголема имотна штета или
потешко ќе ги повреди правата на друг, ќе се казни со затвор од
шест месеци до три години.
(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибави значителна
имотна корист или нанесе значителна штета, сторителот ќе се

38

Антикорупциски прирачник

КОРУПЦИЈАТА Е БУНАР БЕЗ ДНО, НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ ДА ВЕ ПРOГОЛТА

казни најмалку три години.
(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно лице
во странско правно лице што има претставништво или врши
дејност во Република Македонија или лице што врши работи
од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на неговото
посебно овластување или должност.
(5) Ако делото од ставовите 1 и 4 е сторено при вршење јавни
набавки или на штета на средствата од Буџетот на Република
Македонија, од јавните фондови или од други средства на
државата, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку пет
години.
Чл. 353-а – Повреда на чување на државната граница
(1) Службено лице кое вршејќи ја службата на границата ќе
постапи спротивно на прописите на чување на државната
граница, па поради тоа ќе настапат потешки штетни последици
за службата или службата потешко е загрозена ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка телесна повреда
или имотна штета од големи размери или настапиле други тешки
последици, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до
пет години.
(3) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на некое лице,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последица од став
2, сторителот ќе се казни со парична казна, а ако настапила
последица од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од една
до пет години.
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Чл. 353-б – Неизвршување наредба
(1) Службено лице кое при вршење на должност што се однесува
на спречување и откривање на кривични дела, фаќање на
сторители на кривични дела или одржување на јавниот ред,
мир и безбедноста на земјата, не изврши или одбие да изврши
наредба на претпоставен да преземе некое службено дејствие,
па поради тоа ќе настапи потешка повреда на правата на друг,
потешко нарушување на јавниот ред и мир, или значителна
имотна штета, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(2) Службено лице кое од небрежност нема да ја изврши
наредбата на претпоставениот од став 1, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(3) Нема кривично дело ако службеното лице одбие да изврши
незаконита наредба.
Чл. 353-в – Несовесно работење во службата
(1) Службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие
или јавна установа кое со повреда на законските прописи за
судир на интересите или за совесно постапување при вршењето
на дискреционо овластување, со пропуштање на должен надзор
или на друг начин очигледно несовесно постапува во вршењето
на своите овластувања и должности и со тоа ќе прибави за себе
или за друг некаква корист или на друг ќе му нанесе штета, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 прибави поголема имотна
корист или предизвика поголема имотна штета или потешко ги
повреди правата на друг, ќе се казни со затвор од шест месеци
до пет години.
(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибави значителна
имотна корист или нанесе значителна штета, ќе се казни со
затвор најмалку три години.
(4) Со казната од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно
лице, одговорно лице во странско правно лице кое има
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(1) Службено лице кое со намера да прибави за себе или за
друг противправна имотна корист ќе присвои пари, хартии од
вредност или други подвижни предмети доверени во службата,
ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 прибавил поголема
имотна корист, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибавил значителна
имотна корист, ќе се казни со затвор најмалку четири години.
(4) Ако сторителот на делото од став 1 прибавил мала имотна
корист и одел кон тоа да прибави таква имотна корист, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(5) Со казната од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ќе се казни и
одговорно лице, одговорно лице во странско правно лице кое
има претставништво во Република Македонија или лице кое
врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во вршење
на неговото посебно овластување или должност, определено со
закон.
Чл. 355 – Измама во службата
(1) Службено лице кое во вршење на службата со намера за
себе или за друг да прибави противправна имотна корист со
поднесување лажни сметки или на друг начин ќе доведе во
заблуда овластено лице да изврши незаконита исплата, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Ако со делото од став 1 е прибавена поголема имотна корист,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Ако со делото од став 1 е прибавена значителна имотна
корист, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.
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(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и одговорно
лице, одговорно лице во странско правно лице што има
претставништво или врши дејност во Република Македонија или
лице што врши работи од јавен интерес, ако делото е сторено во
вршење на неговото посебно овластување или должност.
Чл. 356 – Послужување во службата
Службено лице кое неовластено ќе се послужи со пари, со
хартии од вредност или со други подвижни предмети доверливи
во службата или овие предмети неовластено ќе му ги даде на
друг да се послужи, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
Чл. 357 – Примање поткуп
(1) Службено лице кое директно или индиректно ќе побара или
ќе прими подарок или друга корист или ќе прими ветување за
подарок или друга корист за себе или за друг, за да изврши во
рамките на своето службено овластување службено дејствие
што не би смеело да го изврши или да не изврши службено
дејствие што би морало да го изврши, ќе се казни со затвор од
четири до десет години.
(2) Службено лице кое директно или индиректно ќе побара или
ќе прими подарок или друга корист или ќе прими ветување за
подарок или друга корист за себе или за друг, за да изврши во
рамките на своето службено овластување службено дејствие
што би морало да го изврши, или да не изврши службено
дејствие што не би смеело да го изврши, ќе се казни со затвор
од една до пет години.
(3) Службено лице кое по извршувањето или неизвршувањето
на службеното дејствие наведено во ставовите 1 и 2 во врска
со него ќе побара или ќе прими подарок или друга корист, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(4) Ако со делото е прибавена поголема имотна корист,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири години.
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(5) Ако со делото е прибавена значителна имотна корист,
сторителот ќе се казни најмалку пет години.
(6) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ќе се казни и
одговорно лице кое врши работи од јавен интерес, одговорно
лице во странско правно лице, како и странско службено лице
ако делото е извршено со повреда на неговите овластувања, во
врска со стекнување, остварување или одземање права утврдени
со закон или заради стекнување корист или нанесување штета
на друг.
(7) Примениот подарок или имотната корист ќе се одземат.
Чл. 358 – Давање поткуп
(1) Тој што директно или индиректно на службено лице ќе му
даде, ќе му вети или ќе му понуди подарок или друга корист за
него или за друг, за да изврши во рамките на своето службено
овластување службено дејствие што не би смеело да го изврши
или да или да не го изврши службено дејствие што би морало да
го изврши или тој што посредува при ова, ќе се казни со затвор
од една до пет години.
(2) Тој што директно или индиректно на службено лице ќе му
даде, ќе му вети или ќе му понуди подарок или друга корист за
него или за друг, за да изврши во рамките на своето службено
овластување службено дејствие што би морало да го изврши
или да не изврши службено дејствие што не би смеело да го
изврши или тој што посредува при ова, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три години.
(3) За делото од ставовите 1 и 2 нема да се казни тој којшто дал
или ветил поткуп по барање од службено лице и тоа го пријави
пред да дознае дека делото е откриено.
(4) Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 се применуваат и кога
поткуп е даден или ветен на одговорно лице, одговорно лице во
странско првно лице, лице кое врши работи од јавен интерес и
странско службено лице, во врска со делото од член 357.
(5) Дадениот подарок или имотна корист ќе се одземат, а во
случајот од став 3 ќе му се вратат на лицето кое го дало поткупот.
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Чл. 359 – Противзаконско посредување
(1) Тој што ќе прими награда или друга корист со искористување
на својата службена или општествена положба и влијание за да
посредува да се изврши или да не се изврши некое службено
дејствие, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Тој што со искористување на својата службена или
општествена положба или влијание ќе посредува да се изврши
службено дејствие што не би смеело да се изврши или да не се
изврши службено дејствие што би морало да се изврши, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако делото од став 2 е сторено во врска со покренување или
водење кривична постапка против определено лице, сторителот
ќе се казни со затвор од една до пет години.
(4) Тој којшто со искористување на својата службена или друга
положба, општ углед или влијание, за награда или друга корист
посредува кај одговорно лице, одговорно лице во странско
правно лице што врши дејност во Република Македонија или
лице кое врши работи од јавен интерес да изврши или да не
изврши дејствие што е спротивно на неговата должност или кај
странско службено лице да изврши или да не изврши дејствие
што е спротивно на неговата должност граѓанин или правно
лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(5) Ако делото од став 4 имало како последица противзаконско
стекнување или губење на права, или стекнување поголема
имотна корист и нанесување поголема штета за друг, домашно
или странско првно лице, сторителот ќе се казни со затвор од
три месеци до три години.
(6) Ако за посредување од ставовите 2 и 3 е примена награда
или друга корист, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(7) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со
парична казна.
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(1) Службено лице или одговорно лице во јавно претпријатие,
јавна установа или друго првно лице што располага со државен
капитал, кое спротивно на законската должност за пријавување
на имотната состојба или нејзина промена ќе даде лажни или
нецелосни податоци за својот имот или имотот на членовите на
неговото семејство, кој во значителна вредност ги надминува
неговите законски приходи, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години и со парична казна.
(2) Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни службено
лице или одговорно лице на јавно претпријатие, јавна установа
или друго правно лице што располага со државен капитал кое,
кога во законски уредена постапка ќе се утврди дека за време
на вршењето на функцијата или должноста, тоа или член на
неговото семејство стекнал имот што во значителна вредност
ги надминува неговите законски приходи, дава лажни податоци
или ги прикрива неговите вистински извори.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 на овој член е сторено во однос
на имот кој во големи размери ги надминува неговите законски
приходи, сторителот ќе се казни со затвор од една до осум
години и со парична казна.
(4) За делата од ставовите 2 и 3 на овој член, сторителот нема
да се казни ако во постапката пред судот даде прифатливо
објаснување за потеклото на имотот.
(5) Имотот што ги надминува приходите што сторителот законски
ги остварува и за кои дал лажни или нецелосни податоци или
не дава податоци или ги прикрива неговите вистински извори
се конфискува, а ако неговото конфискување не е можно од
сторителот се конфискува негов друг имот што одговара на
неговата вредност.
(6) Имотот од ставот 5 на овој член се конфискува и до членовите
на семејството на сторителот за кои е остварен или врз кои е
пренесен ако е очигледно дека не дале противнадоместок што
одговара на неговата вредност, како и од трети лица ако не
докажат дека за предметот или имотот дале противнадоместок
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што одговара на нивната вредност.
Чл. 360 – Оддавање службена тајна
(1) Тој што на јавноста или на неповикано лице ќе соопшти,
предаде или на друг начин ќе му ги стори достапни податоците
што претставуваат службена тајна или прибавува такви
податоци со намера да ги соопшти или предаде на јавноста или
на неповикано лице, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од користољубие или заради
користење на податоците во странство, сторителот ќе се казни
со затвор најмалку една година.
(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност, сторителот ќе
се казни со парична казна или со затвор до три годни.
(4) Како службена тајна се сметаат податоците или документите
што во закон, со друг пропис или со одлука на надлежниот орган
донесени врз основа на закон се прогласени како службена
тајна и чие откривање има или може да има штетни последици
за службата.
Чл. 360-а – Злоупотреба на државна, службена или воена
тајна
(1) Службено лице кое ќе искористи податоци што претставуваат
државна, службена или воена тајна со намера за прибавување за
себе или за друг некаква корист или нанесување штета на друг,
ќе се казни со затвор од три до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој што по престанувањето
на службата, со иста намера ќе ги искористи таквите податоци
или ќе му ги соопшти, предаде или стори достапни на друг за
користење.
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(1) Службено лице кое во службена исправа, книга или спис ќе
внесе невистинити податоци или нема да внесе некој важен
податок или со свој потпис, односно со службен печат ќе завери
службена исправа, книга или спис со невистинита содржина или
со свој потпис, односно со службен печат ќе овозможи правење
службена исправа, книга или спис со невистинита содржина, ќе
се казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и службено лице кое исправите
од тој став ќе ги употреби во службата како да се вистинити или
ќе ги уништи, ќе ги прикрие или во поголема мера ќе ги оштети
или на друг начин ќе ги направи неупотребливи.
(3) Одговорно лице во правно лице кое располага со државен
или општествен имот кое ќе ги стори делата од ставовите 1 и 2,
ќе се казни со казната пропишана за тие дела.
Чл. 362 – Противзаконска наплата и исплата
Службено лице или одговорно лице во правно лице кое
располага со државен или општествен имот кое од некого ќе
наплати износ што тој не е должен да го плати или ќе му наплати
повеќе отколку што е должен да плати или кое при исплата или
предавањето на предметите ќе исплати или ќе предаде помалку
отколку што бил должен, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
Чл. 362-а – Гонење за кривичните дела против службената
должност
За делата од членовите 357, 358 и 359 на овој законик, сторени во
странство од лице кое не е државјанин на Република Македонија,
гонењето се презема по одобрение на Јавниот обвинител на
Република Македонија.
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Чл. 362-б – Задолжително изрекување на казната забрана
за вршење професија, дејност или должност
Под условите определени со членот 38-б од овој законик за
кривичните дела од членовите 357, 358 и 359, судот на сторителот
ќе му изрече забрана за вршење на професија, дејност или
должност во траење од една до десет години.
Чл. 368-а – Незаконско влијание врз сведоци
(1) Тој што со закана дека ќе нападне врз животот или телото или
имот од поголем обем, со нудење поткуп, со попречување или
на друг начин влијае некое лице да се појави или да не се појави
како сведок во постапка пред суд или во управна постапка,
или ако е повикано како сведок да даде или да не даде исказ
во определена смисла, ќе се казни со затвор од една до три
години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што заради одмазда за
дадениот исказ за лицето повикано како сведок или нему блиско
лице ќе му одземе некое право, ќе го малтретира или телесно ќе
го повреди.
(3) Ако поради делото од став 1 настапиле особено тешки
последици за обвинетиот во кривичната постапка, или на
сведокот или нему блиско лице му е нанесена тешка телесна
повреда, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет
години.
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