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И Т Н О ! 
Д О: ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА 

Ул. „Пресвета Богородица“ бр. 3 – 1000 Скопје 
тел. 02/3248 930| contact@dksk.org.mk| www.dksk.mk  

 
П О Д Н О С И Т Е Л: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  

                                                 ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
   ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 
   Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 

           www.levica.mk⃒ contact@levica.mk⃒ тел. 075/885-645   
 

   
 
 

Врз основа на членот 24 од Уставот на Република Македонија (1991), чл. 3, ст. 1 од 
Законот за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 
56/09, 13/13, 156/15, 193/15), чл. 23 ст. 1 и чл. 76, ст. 2 од Законот за спрешување на 
корупцуја и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр. 12/2019), до Вас – како 
надлежен орган – ја поднесуваме оваа 

 
 

П Р Е Т С Т А В К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ  
ПОРАДИ НЕСПОИВОСТ НА ФУНКЦИИ 

 
 

П Р О Т И В:           ТАЛАТ ЏАФЕРИ – С. ФОРИНО, ГОСТИВАР 
                                      Претседател на Собранието на Република С. Македонија 
        службена адреса [на работно место на пријавениот]:  
        бул. „11 октомври“ бр. 10 – 1000 скопје 
        www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk | тел.: 02/311-22-55   

 
 

O б р а з л о ж е н и е 
 

 Република Македонија е парламентарна демократија во која централна улога 

има Собранието на РМ, како претставнички орган на граѓаните и носител на 

законодавната власт на Републиката. Собранието, од редот на пратениците, избира 

претседател на Собранието (т.н. „спикер“), кој го претставува Собранието, ги 

свикува и води пленарните парламентарни седници, распишува избори за пратеници 

и избор на претседател на Републиката, а во одредени ситуации го менува 

претседателот на Републиката и врши други работи утврдени со Уставот на РМ и 

Деловникот на Собранието (Сл. весник на РМ бр. 20/2008 и 14/10,  119/10,  130/10, 
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23/13,  54/13,  152/19). Имајќи ги предвид ваквите јавни овластувања и должности на 

претседателот на Собранието, од императивно значење за правилното и ефикасно 

функционирање на парламентарната демократија во РМ е функцијата претседател на 

Собранието на РМ да се извршува стручно, одговорно, објективно и непристрасно и 

не раководено од лични, партиски или други интереси. Од овие причини, 

уставотворецот предвидува дека: „Функцијата претседател на Собранието е 

неспојлива со вршење на друга јавна функција, професија или функција во политичка 

партија“ (чл. 67, ст. 3 од УРМ)! 
  

Спротивно на оваа јасна и недвосмислена уставна забрана за кумулација на 

функции, претседателот на Собранието на РМ – пријавениот м-р Талат Џафери, 

истовремено врши функција во политичката партија, поточно во неговата матична 

Демократска унија за интеграција (алб. Bashkimi Demokratik për Integrim). Имено, на 

15 октомври 2022 година дознавме од медиумите дека Организацискиот совет на ДУИ 

едногласно го има изгласано Талат Џафери за „член на Претседателството на 

Генералниот совет на ДУИ“! 
 

ДОКАЗ 1: 
 

Хиперлинк од статијата на порталот 360stepeni.mk за 
состанокот на Организискиот совет на ДУИ од 15 

октомври 2022 година - https://360stepeni.mk/dui-izbra-

chlenovi-na-tsentralnoto-pretsedatelstvo-talat-dhaferi-lut-

go-napushti-sostanokot/ 

 

Согласно со одделот IV.E.3.1 од Статутот на Политичката партија ДУИ 

(2019), Претседателството на Генералниот совет на ДУИ е „политичко – извршен 

орган на Генералниот совет на ДУИ“ [чл. 50, ст. 1 од Статутот на ДУИ] и, помеѓу 

останатото, овој важен партиски колективен орган, е надлежан да: „ги следи и 

усвојува изборите за претседателство на ограноците“ [чл. 52, ст. 1 од Статутот]; 

„...составува листа на кандидати за пратеници“ [чл. 53, ст. 1] и „определува носители 

на државни функции“ [чл. 53, ст. 2]. 
 

ДОКАЗ 2: 
 

Извадок од Статут на Политичката партија ДУИ 

(Пречистен текст – 2019) во фотокопија 

 

  

 Со стапување на оваа важна партиска функција, претседалот на Собранието 

на РМ Талат Џафери постапува спротивно на чл. 44, ст. 1 од, Законот за спречување на 

корупцијата и судирот на интереси (2019) кој предвидува дека: „Избрано или 

именувано лице, за време на траењето на неговиот мандат, е должно да ги почитува 

правилата за неспоивост на функција која ја врши со други функции или дејности 
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утврдени во Уставот и законите“! Со ова, несомнено е дека собранискиот спикер 

Џафери грубо ги прекршува правилата утврдени во Уставот за неспоивост / 

инкомпатибилност на функцијата претседател на Собранието на РМ со партиска 

функција, ги прекршува Уставот и законот и го нарушува интегритетот на функцијата 

претседател на Собранието на РМ, како и на целиот законодавен дом. 

    

* * * 

Имајќи го предвид претходно изнесеното, бараме од Државната комисија за 

спречување на корупцијата да ја донесе следната  
 

ОДЛУКА 
 

Согласно со чл. 76, ст. 6 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 

интереси се констатира состојба на судир на интереси поради неспоивост на 

функции кај лицето Талат Џафери од с. Форино – актуелен претседател на 

Собранието на Република С. Македонија, затоа што спротивно на чл. 44, ст. 1 од 

Законот, а во врска со чл. 67, ст. 3 од Уставот на Република С. Македонија, ја извршува 

функција „претседател на Собранието на РМ“ и извршува раководна партиска 

функција „член на Претседателството на Генералниот совет на Демократската унија 

за интеграција“. 
 

Согласно со чл. 77, ст. 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 

интереси се бара од претседателот на Собранието на Република С. Македонија – Талат 

Џафери, во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката, да го отстрани судирот на 

интереси, со постапување на еден од следните начини: 
 

1. Да се откаже од извршувањето на функцијата претседател на Собранието на 
Република Македонија (по сопствено барање); или 

 

2. Да се откаже од извршување на партиската функцијата – член на 
Претседателството на Генералниот совет на политичката партија 
Демократската унија за интеграција (со поднесување оставка). 

 

 

 

С к о п ј е 
26.10.2022 

П о д н о с и т е л: 
ПП Левица 

 
_________________________________ 
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Претседател: проф. д-р Димитар Апасиев 
(Пратеник во Собранието на РМ) 

 


