
                             
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
__________________________
          Број __  - _________ 
          ___________ година
          _______   

      Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа (“Службен весник  на Република Македонија”  бр.  58/2000,  44/2002 и 
82/2008),  а  во  врска  со  член  50  став  2  од  Законот  за  јавна  внатрешна  финансиска 
контрола (“Службен весник на Република Македонија” бр.90/2009) ____________________ 
(раководителот на субјектот од јавниот сектор) го донесе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за назначување на лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или 

корупција

 1.  Се  определува  ________________ (име  презиме), вработен  во 
__________________ (институција)  на  работно  место  со  звање 
_____________________________________________,  за  лице  кое  известува  за 
неправилности и сомнежи за измами или корупција во _____________________________ 
(институција).

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно  Законот  за  јавна  внатрешна  финансиска  контрола, 
_____________________ (раководителот на субјектот од јавниот сектор) има обврска 
да назначи лице кое ќе известува за неправилности и сомнежи за измама или корупција 
во  ____________________  (институција),  а  со  цел  да  се  спречи  ризикот  од 
неправилности и измами и преземање на дејства против неправилностите и измамите. 

Лицето кое е определено да известува за неправилности и сомнежи за измами и 
корупција е должно за неправилностите кои ќе ги утврди, да презема мерки и за тоа да ги 
известува Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за финансии 
- Управата за финансиска полиција и Финансиската инспекција на јавниот сектор, а во рок 
од 15 дена за преземените мерки во писмена форма го известува лицето кое укажало на 
неправилности или измами, освен во случај на анонимна пријава.
Имајќи го во предвид наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Упатство за  правно  средство:  Против  ова  решение,  може  да  се  поднесе  жалба  до 
_____________________ (институција), во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.

ДОСТАВЕНО ДО :                                                                  
- државниот службеник;
- персонално досие;    
- архивата на ____________ (институцијата)    
- Министерството за финансии - Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола 

Раководител на субјектот од јавниот сектор
_______________________________

(име и презиме)
Изготвил: __________________(име и презиме)
Одобрил: __________________(име и презиме)
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