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Иако поминаа неколку години од усвојувањето на антикорупциската регулатива со која
се уредува откривањето, менаџирањето и санкционирањето на судирот на интереси кај
избраните и именувани функционери и други службени лица, заради спречување на
ризикот од корупција, нејзината практична имплементација е неефикасна што резултира
со бројни случаи на судир на интереси и неспојливост на функции. Република
Македонија ги има прифатено сите меѓународни документи од оваа област и тие
претставуват дел од домашното законодавство, па оттука е и неопходноста од нивна
соодветна примена.

  

Државната комисија за спречување на корупцијата донесе пропратни акти за примена
на оваа регулатива, а во Државната програма за превенција и репресија на корупцијата
и намалување на судирот на интереси се предвидени измени на повеќе закони заради
спречување на појавите на судир на интереси и кумулација на функции и побара од
надлежните органи истите да ги спроведат. Правната празнина, како и
неусогласеноста, па дури и спротивни решенија во одделни закони по однос на
толкувањето на состојбите на судир на интереси, придонесува да не се почитува
Законот за спречување на судирот на интереси, што креира ризик за корупција.

  

Споредбата со законските решенија од земји од регионот, со кои се создава ефикасна
алатка за спречување на овие појави, ја наметнува потребата од подобрување на оваа
регулатива и во РМ, особено по однос на санкциите.

  

Во рамките на ова истражување се дадени и случаи на утврдени судири на интереси и
акумулација на функции, од што се наметнува потреба од зголемување на одговорноста,
транспарентоста и отчетноста на избраните и именувани функционери и други
службени лица, но и нетолерирање на таквите практики.
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