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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
укажувачи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 
февруари 2018 година.

 
Бр. 08-1381/1  Претседател

20 февруари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
УКАЖУВАЧИ

Член 1
Во Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република  Македонија“ брoj 

196/15), во членот 1 по зборовите: „заштитеното пријавување“, се додава зборот: „во 
јавниот и приватниот сектор, заради заштита на јавниот интерес,“.

Член 2
Во членот 2 став (1) по зборовите: „е пријавување“ се додаваат зборовите: „односно 

откривање“, а по зборовите: „казниво“ се става запирка и се додава зборот „неетичко“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Под поимот институција во смисла на овој закон се подразбира орган на државната 

и локалната власт, друг државен орган основан согласно Уставот на Република 
Македонија и со закон, агенција, фонд, јавна установа или јавно претпријатие основано од 
Република Македонија или од општина, градот Скопје, и општина во градот Скопје, како 
и друга институција регистрирана како правно лице со доминантна или целосна 
сопственост на државата.

(5) Под поимот правно лице во смисла на овој закон се подразбира правно лице 
регистрирано во трговскиот регистар или регистарот на други правни лица кои ги води 
Централниот регистар на Република Македонија, а кое не е опфатено со поимот 
институција од ставот (4) на овој член.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7). 
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Член 3
Во членот 3 став (1) зборовите: „со добра намера и со разумно сомневање во 

вистинитоста на информациите во содржината на пријавата во времето на пријавувањето“ 
се заменуваат со зборовите: „анонимно или доверливо, со  добра  намера и врз основа на 
разумно уверување во времето на пријавувањето дека информациите содржани во 
пријавата се вистинити“.

Во ставот (3) зборовите: „анонимност и доверливост, до степен и до момент до кои тој 
тоа го бара“ се заменуваат со зборот „доверливост“.

Во ставот (4) зборот „анонимност“ се заменува со зборот „доверливост“.

Член 4
Во членот 4 став (4) во алинејата 2 зборовите: „бара да биде анонимен или пријавува 

доверливо“ се заменуваат со зборовите: „пријавува анонимно или доверливо“.

Член 5
Во членот 5 став (3) зборовите: „Органите, институциите“ се заменуваат со зборот 

„Институциите“, а зборовите: „бара да биде анонимен или пријавува доверливо“ се 
заменуваат со зборовите: „пријавува анонимно или доверливо“.“

Во ставот (5) зборовите: „органот на кого е доставена информацијата не е надлежен “ се 
заменуваат со  зборовите: „институцијата односно правното лице до кое укажувачот ја 
доставил информацијата не е надлежно“, а зборот „пријавувачот“ се заменува со зборот „ 
укажувачот“.

Во ставот (6) зборот „пријавувачот“ се заменува со зборот „укажувачот“.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Институцијата односно правното лице до кое укажувачот ја доставил пријавата е 

должно: 
- на барање на укажувачот да му даде известување за текот и  дејствијата  кои  се  

преземени  во  постапувањето по пријавата,  како  и  да  му  озвозможи  на укажувачот 
увид во списи на предметот, согласно закон;

- по завршувањето на постапката, да го извести укажувачот кој е познат за исходот на 
постапувањето по пријавата, согласно закон.“

Ставот (8) се брише.

Член 6
Членот 6 се менува и гласи: 
„(1) Укажувачот може да врши заштитено пријавување и со правење јавно достапни 

информации доколку:
-  пријавувањето од членовите 4 и 5 од овој закон е оневозможено поради 

невоспоставенa процедура, односно постапка за прием на пријави согласно закон или 
- укажувачот во врска со извршеното заштитено пријавување согласно членовите 4 и 5 

од овој закон не добие информација за преземени мерки во законски утврдениот рок или 
- не се преземени мерки или постои лесно препознатлива опасност од уништување на 

докази или прикривање одговорност (во натамошниот текст: заштитено јавно 
пријавување). 

(2) Укажувач кој  врши заштитено јавно пријавување не смее да ги прави јавно 
достапни:

- личните податоци на субјектот кои не се од значење за заштитеното пријавување;
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- податоците односно информациите кои согласно закон се сметаат за класифицирани 
информации, согласно прописите за класифицирани информации, како и податоци 
односно информации со кои се загрозува водење на кривична, прекршочна или граѓанска 
постапка, доколку тоа е непосредно и лесно препознатливо;

- податоците односно информации со чијашто јавна достапност се повредува или 
загрозува националната безбедност, одбраната на независноста или територијалниот 
интегритет на Република Македонија.

(3) Укажувач кој ќе изврши пријавување со правење јавно достапни информации 
спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, нема право на заштита која се 
обезбедува согласно одредбите од членовите 8, 9 и 10 од овој закон.“

Член 7
Во членот 7 став (1) по зборот „укажувач“ се додаваат зборовите: „без негова 

согласност“, а по зборот „одлука“ се додаваат зборовите: „кога е неопходно потребно за 
водење на постапка пред надлежен орган“.

Во ставот (2) зборовите „пријавувачот“ во вториот и четвртиот ред се заменуваат со 
зборот „укажувачот“.

Ставот (4)  се менува и гласи:
„Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно во текот на примањето 

на информациите да го извести укажувачот дека неговиот идентитет може да биде 
откриен на надлежниот орган согласно ставот (1) на овој член, како и да го извести за 
мерките за заштита на учесникот во кривичната постапка.“.

Ставот (5) се менува и гласи:
„За откривањето на идентитетот на укажувачот врз основа на донесена судска одлука 

согласно ставот (1) на овој член, овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е 
должно да го извести укажувачот пред откривањето на идентитетот.“.

Член 8
Во членот 8 став (1) по зборот „право“ се става запирка и се додавааат зборовите: „при 

утврдување одговорност, санкција, престанок на работен однос, суспензија на работно 
место, распоредување на друго работно место кое е понеповолно, дискриминација“.

Член 9
Во членот 10 став (2) во алинеја 1 зборот „укажување“ се заменува со зборовите: 

„заштитено пријавување“.
Во алинеите 2, 3 и 4 по зборовите: „повреда на право“ се додаваат зборовите: „заради 

заштитено пријавување“.
Во алинејата 5 по зборот „штета“ се додаваат зборовите: „заради заштитено 

пријавување“. 

Член 10
Во член 15 ставот (2) се менува и гласи :
„Државната комисија за спречување на корупцијата е должнa до Собранието на 

Република Македонија да достави годишен извештај за примени пријави од укажувачи во 
рамки на својот годишен извештај за работа.“.

Член 11
По членот 15 се додава нов наслов и нов член 15-а, кој гласи:
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„Надзор над спроведувањето на законот

Член 15-а
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за 

правда.“

Член 12
Членот 28 се брише.

Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за заштита на укажувачи.

Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.


